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 هلأ فيرشلا ملعلا مداح ماَرَحلا دلبلاب ا ا





 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس «نيلسرملا

 : لعب امأ

 «ةميظعلا مساوملاو ةميركلا رهشألا نم نابعش رهش ْنِإف
 نسم هيف ةبوتلاو «ةروفوم هتاريخو «ةروهشم هتاكرب رهش وهو

 رجاستملا ربسكأ نم هيف ةعاطلاو «ةحلاصلا مئانغلا مظعأ

 نيبئاتلل هيف نمضو «نامزلا رامضم هللا هلعج .ةحبارلا

 نسحب ناضمر يف زاف «داهتجالاب هيف هسفن دع نم «نامألا

 ] .دايتعالا

 هانعم :ليقو ءريثك ريخ هنم بعشتي هنأل : نابعش يّمَسو

 وهو ع> نيبكلا ريبكر + بيبشلا نب يك (لقو «ناب عاش

 بعششلا نم :ليقو ءريخلا قيرط وهف «لبجلا يف قيرط

 ريغ ليقو «بولقلا رسك هيف هللا ربجيف «ربجلا وهو  اهحتفب
 20 كلذ

 لقي اذاملو .:8هق اةامو: نابع رونق لدم اعاتك ةلامز: هلق

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهلابقإ يف نودهتجيو «نوملسملا هب



 ءاهعاونأ لكب ةحلاصلا لامعألاو ؛ةعاطلاو ةدابعلاو ةبوتلاب
 تيب رامعإو هك هللا لوسر ةرايزو «هللا ركذب مهبولق هيف نويحيو
 .ةرمعلاو فاوطلاو «ةالصلاب هللا

 كلذ يدي نيس لعجن «ثحبلا لصأ يف لخدن نأ لبقو
 بالا ذه لئاسل اناس طرقت نوم ةنانقل

 : قيفوتلا هللابو لوقأف
 امي فّرشَي َنامزلا نأ :ملعلا لهأ دنع ةررقملا دعاوقلا نم

 ةميقلا ءاطعإ يف لصألا يه يتلا ثداوحلا نم هيف عقي

 نوكي اهلضفبو «هرادقم نوكي اهرادقمبو «نامزلل ةيرابتعالا
 اهب مهرّنأَتو آّيوق ةثداحلاب سانلا طابترا ناك املكو ءهلضف

 هيف تعقو يذلا نامزلاب مهرْثأَتو مهطابترا ناك ؛ًاميظع
 ظ .ةوقلا سفنب

 بابلا اذه يف يلصألا دوصقملا نأ : الج ملعب انه نمو

 مهروعشو مهساسحإ موهفم قيمعتو « خيراتلاب ة ةمألا طبر وه
 .ةينيدلا ثداوحلاو عئاقولاب ينيدلا

 هذه ىلإ سانسلا ةوعد ةيفيك يف نوفلتخي سانلا نأ حيحص

 اهب نوُلِصَي يتلا 3رال ب اربوبو ينعي «قئاقحلا



 .نانثا هيف فلتخي هنأ نظأ

 مانتغا قيرط نسع خيراتلاب ةمألا طبر ىلإ وعدن نيح اننإ

 عقاولا يف اننإف «نامزلا اهب دوَجَي يتلا تابسانملاو صرفلا
 ةديقعو ةيفاص ةقيقح ىلإ مهوعدسن امنإ ءرمألا سفنو
 ىمه هذه نأل .ةميلس ةرطفو « ةميقتسم ةقيرطو . ةح بحص

 .انقرقوب انشنوات

 يىيهو .«فورعمو ربو ريخ لك ىلإ قلطنن ةدعاقلا هذه نمو

 .«ةلومشم ةيلوصألا ةدعاقلا هذهب اهنأل «ةلوبقم هللا نذإب اهلك

 ديعتستل ناهذألا اهيف طشنت يتلا نامزلا ةصرف نيمنتغم

 وه اذهو ءرابتعالل يضاملا ىلإ رظنلل ..خيراتلا ىلإ قوشلل
 اهتذتاسأب تاعماجلا عيطتست ال يذلا يملعلا سردلا

 لقنت نأ ءاهتاررقمو اهجهانمب سرادملا الو ءاهتارضاحمو

 .ةفطاعو ًالقعو أبلق هب اوسحيو «هوكرديو هوشيعيل هيلإ سانلا

 وأ ؛ةرجهلا ىركذ وأ ءدلوملا ىركذب لفتحن نيح اننإ
 وعدن امنإ «نابعش رهش ةبسانمب وأ «جارعملاو ءارسإلا ىركذ

 قئاقحلاب مهفطاوعو مهبولقو مهلوقعب طابترالا ىلإ سانلا
 ءاهل اميظعت سيل «ةنمزألا هذه ةحاس المت ىتلا ثداوحلاو



 نامزلا قلخ يذلا هلل اميظعت امنإو ءاداقتعا وأ ءاهيلأت وأ

 ناك نمل ًاميظعتو «قلاخلا ٌبرلل دبعلا ميظعت «ناكملاو
 طابترا هب تطبتراو ءهب تماقو اهب ماق يذلا اهيف ببسلا
 يذلا لضفلا بحاصل..بيبحلل ٌبحملا ميظعت «ثداوحلا
 .عئاقولاو ثداوحلا هذه بحاص وه نوكيل هللا هراتخا

 ةثداحلا بحاص نع لفغت ةرجحم لوقع نم بجعأل ينإو
 نم ةثداحلاب متهتو ةئداحلا 520007 هعمو (؛هلو هب يذلا

 .ةثداح يه ثيح

 روصقو لهجلا مامت وه لب «ةعدبلا نيع وه كش الب اذه
 .رظنلا

 ...ناكم هنأل ناكملا الو ...نامز هنأل نامزلا ْمُظَعُت ال اننإ

 كلذ نم ىلعأ وه امل رظنن نكلو .كرشلا نم اندنع اذه نأل

 ةيمسجلا اهتاوذل صاخشألا مظعُي الو ,مظعأو ربسكأو
 اهتهاجوو اهماقم ثيح نم اهيلإ رظنن امنإو «ةيمظعلاو

 مثإ نم لهف ءاهتيبوبحمو اهبحو ءاهفرشو اهتبترو ءاههاجو
 ؟ كلذ يف روز وأ

 . ميظع ناتهب اذه كناحبس
 هلآ ىلعو دمحم انديس ؛هلسر متاخ ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيعمجأ هبحصو



 ؟نابعشرهش يف اذامو . .اذامل

 تاعامتجالاب راظنألا هيجوتو مسمهلا فرصو .ةيانعلاو

 : كلذ ضعب ركذنسو .«تاالافتحالاو تاودنلاو

 ىلإ سدقملا تيب نم ةّلبقلا ليوحت نابعش رهش يف ناك
 لك يف موقيو ؛ةيوق ةبغرب كلذ رظتني كو ناك دقو  ةبعكلا

 رقأ ىتح ينابرلا يحولا بقرتي :ءامسلا يف ههجو ًابلَقُم موي
 ا .هاضرأ امب هبولطم ققحو «هانم هاطعأو هنيع هللا

 لبق َكَنَمَلَولُ ءامققلا ف كيعت َتلَكَت ئَّر دم # :ىلاعت هللا

 الرد ردق ام كتي راعلا ديقتلا رك كلوش نوار
 ١844[. ةيآلا «ةرقبلا]. «ةرطَس ٌكَفوُجَو

 4 حضرت ير َكايِطْعُي قفوسلو © :ىلاعت هلوق قادصم وهو

 .[4 ةيآلا ١ ىحضلا]



 ىرأ ام» :هل اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا لوق هيف ققحتيو

 ىضري اال يي وهو . يراخبلا هاور .«كاوه يف عراسي الإ كبر

 .هللا هب ىضري امب الإ

 نوملسملا ىَلَص» :ىلاعت هللا همحر يتسبلا متاح وبأ لاقو
 كلذو .ءاوس مايأ ةثالثو أرهش رشع ةعبس سدقملا تيب ىلإ

 نسم تلخ ةليل ةرشع ىتنثال نينثالا موي ناك ةنيدملا همودق نأ
 موي ةبعكلا لابقتساب لجو زع هللا هرمأو لوألا عيبر رهش

 2 7نامعش نم فصنلل ءاثالثلا

 )١( .؛يبطرقلل «نآرقلا ماكحأل عماجلا» ؟/١16١.
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 لامغعألا ْمْفَر

 وهو ء.هيف لامعألا عفر :ةفورعملا نابعش رهش ايازم نم
 ةماسأ نع ثيدحلا يف كلذ ءاج دقو .عسوألاو ربكألا عفرلا

 كرأ مل !هللا لوسراي :تلق :لاق امهنع هللا يضر ديز نبا

 !نابعش نم موصت ام روهشلا نم رهش نم موصت
 وهو «ناضمرو بجر نيب هنع سانلا لفغُي رهش كاذ» :لاق

 َعفرُي نأ بحأو «نيملاعلا بر ىلإ لامعألا هيف عفرُت رهش
 . ”يئاسنلا هاور» :يرذنملا لاق . «مئاص انأو يلمع

 .«هدنسم) يف دمحأ مامإلا هجرخأو : تلق

 ثيداحألا يف ءاج لب .نابعشب ًاّصاَخ عفرلا اذه سيلو

 .ةفلتخم تاقوأ يف لامعألا عفر ددعت ىلع لدي ام ةفيرشلا

 .هب قلعتت امكح عفر لكل نإف ءاهنيب يفانت الو

 ١1 9 و3 ل

 اذ ذا 25 1

 )١( يردذنملا ظفاحلل «بيهرتلاو بيغرتلا) //20.
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 ليللا يف عفرلاو .راهنلا يف عفّرلا

 :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع (ملسم حيحص١ يف درو

 لّجو رع هللا نإ» :لاقف تاملك سمخب ْةَِي هللا لوسر انيف ماق

 هيلإ عفري ءهعفريو طسقلا ضفخي ,ماني نأ هل يغبني الو ماني ال

 «ليللا لمع لبق راهنلا لمعو ءراهنلا لمع لبق ليللا لمع

 ىهتنا امأ 'ههجو تاحّبُسم تقرحأل هفشك ول «رونلا هباجح
 . (هقلخ نم هرصب هيلإ

 ىنعم يأ  هانعمو» :ىلاعت هللا همحر يوانملا ةمالعلا لاق

 يف راهنلا لمع هيلإ عفري - ثيدحلا اذه يف دراولا لمعلا عفر

 يذلا راهنلا لوأ يف ليللا لمعو ؛هدعب يذلا ليللا لوأ

 ىف هئاضقنا دعب ليللا لاتمعاد لودعصي هللا نإف «هلعب

 لوأ يف هئاضقنا دعب راهنلا لامعأب نودعصيو .راهنلا لوأ

 .ها .«ليللا

 يبأ نع «نيحيحصلا» يف دراولا ثيدحلا ىلإ كلذب نانشاو

 مكيف نوبقاعتي» هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 .هلالجو هرون :ههجو تاحبس )١(

 ؟ ١



 نوعمتجيو ؛راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم  نوبوانتي يأ -

 .مكيف اوتاب نيذلا جرعُي مث ءرصعلا ةالصو رجفلا ةالص يف

 ؟يدابع متكرت فيك مهب ملعأ وهو  مهبر مهلأسيف

 . «نولصي مهو مهانيتأو ,نولصي مهو مهانكرت : نولوقيف
 يف ةميزخ نبا هاورو» :«بسيغرتلا» يف يرذلملا لاف

 ةكئالم عمتجت# :لاق هتاياور ىدحإ يف هظفلو ؛«هحيحص»
 .رصعلا ةالصو رجفلا ةالص ىف راهنلا ةكئالمو ليبيللا

 ةكئالم تبثتو ليللا ةكئالم دعصتف رجفلا ةالص يف نوعمتجيف

 راهنلا ةكئالم دعصتف ءرصعلا ةالص يف نوعمتحيو ء«راهنلا

 ؟يدابع متكرت فيك : مهبر مهلأسيف ليللا ةكئالم تيبتو
 رفغاف نولصي مهو مهانكرتو ,نولصي مهو مهانيتأ : نولوقيف

 . «نيدلا موي مهل
 ليللاب ةكئالم كسعم نب مطاَق ملع ىلع نمؤملا اهيأ نكف

 ةرعلا ' بر ىلإ اهنوعفريو «كلامعأ نوبقرُي «راهنلاب ةكئالمو

 . لالجلاو

 نال 8

 يروفلا عفرلا

 هللا ىضر بئاسلا نبي هللادبع نع «دمحأو . يذمرتلا ىور

 سمشلا لوزت نأ دعب اًعبرأ يلصي ناك كي هللا لويس نأ هنن

١ 



 اهيف حّتفت ةعاس اهنإ» :لاقو - رهظلا ضرف لبق - رهظلا لبق

 .«حلاص لمَع اهيف يل دعصي نأ ّبحأف «ءامسلا باوبأ
 .ةيلبقلا رهظلا ةَّنس لضف نايب ثيدحلا اذه يفو

 هل يبنلا نع ءهنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو

 باوبأ نهل حتفي ؛«ميلست نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ» :لاق
 . (ءامسلا

 يفو «هجام نباو هل ظفللاو دواد وبأ هاور) :يرذنملا لاق

 اريبكلا» يف يناربطلا هاورو ؛«نيسحتلل لاح امهدانسإ

 يأ -يلَع ِةِكَي هللا لوسر لزن امل :لاق :هظفلو «طسوألاو»

 موادي يأ - اًعبرأ ميدي كو هتيأر - ةنيدملا ىلإ هلو رجاه نيح

 تلاز اذإ هنإ) :لاقو رهظلا لبق - تاعكر عيرأ ذاع ىلع

 ىَلَصُت ىتح باب اهنم ّقلْعُي الف ءامسلا باوبأ تحتف ؛ سمشلا
 :يأ ء؛ريخ ةعاسلا كلت يف يل مفري نأ بحأ انأف .رهظلا

 . حلاص لمع

 يغبتنيف) يياجت هللا هيو نيبللا جارس للا كيك خيقلا لاب

 ةيلبقلا رهظلا ةّنمس ةالص ىلع صرحلا لك صرحي نأ ملسملل
 هنإف «ةعاسلا كلت يف ءاعدلا منتغي نأو ءلاوزلا بقع

 نأ نمؤملل يغبني الو ءاهيف حتت ءامسلا باوبأ نأل ءباَجُم
 هسفن ىلع عّيضيو «ينافلا اهماطحو ايندلاب كلذ نع لغشني

١ 



 دعبو ةايحلا ىف هعفنت تاكربو تاحفتو .«تاوعدو تاريخ

 .ها.(تامملا

 يعوبسألا عفرلا

 ىلاعتو كرابت هللا ىلع لامعألا ضرعو

 لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .ملسم مامإلا ىور

 ؛نينثاو سيمخ موي لك يف لامعألا ُضَرعُت» :ِكي هللا لوسر

 اب كرس ال ئرسا لكل مولا كلذ يف لجو وع هلا ففي
 اوكرا :لاقيف .ءانحش هيخأ نيبو هنيب تناك أرما لإ ؛ ائيش

 . «احلطصي ىتح نيذه اوكرا ءاحلطصي ىتح نيذه

 مويو نينثالا موي ةنجلا باوبأ حتفت» :ملسمل ةياور ىفو

 تناك الجر لإ ًائيش هللاب كرشي ال دبع لكل رفغيف «سيمخلا

 .2. . .  ءاضغب يأ  ءانحش هيخأ نيبو هنيب

 :لاق ِةَيلَك هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نحو

 َضرسعُي نأ بحأف «سيمخلاو نينثالا موي لامعألا ضّرعُتا
 .بيرغ نسح :لاقو ىذمرتلا هاور .؛مئاص انأو يلمع

 ! هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو
 موصت داكت ال ىتح رطمُتو ءرطفُت داكت ال ىتح موصت كنإ

 ه ١



 :اميدم ”كمايص ىف الخد نإ ا الفنتم يأ -

 كسلذ» :لاق «سيمخلاو نينثالا موي :تلق (؟نيموي يأ» : لاق

 نأ بحأف «نيملاعلا بر ىلع لامعألا امهيف ضَرعُت ناموي
 .يئاسنلاو ؛ دواد وبأ هاور «مئاص انأو يلمع ضرعي

 ل :لاق لكي هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر رباج نعو

 نمو «هل رفغيف رفغَتسم نمف «سيمخلاو نينثالا موي لامعألا

 - ضغبلاو دقحلا يأ نئاغضلا لهأ ٌرْذَيَو هيلع باتيف ب بئات

 .يناربطلا هاور ؛ااوبوتي ىتح مهنئاغضب
 نيذه لضف ملم ٌمَّلي ةفيرشلا ثيداحألا هله نمو

 دقحلا نم هسفن ملسملا دعابيلف «سيمخلاو نينثالا :نيمويلا

 نم امهيف رثكيلو «ةحلاصلا هلامعأ عفر اَبْجْحَي الثل ضغبلاو

 اهماكحأ اهل مايألا نإف :مالكلا بيطو لمعلا حلاص

 فورظ ًالمت الف ٠ .اهيف يرجي امل فورظ اهنإو ءاهصئاصخو

 كرومف»« لجو رهاكلير ىلإ فورت امي آل[ لئاجلا هنأ فمالأ

 دنع اهيلع متحخ ام دعب فورظلا هذه حتفت موي كيلع يتأي

 نسم فورظلا كلت هتوحام عيمج قفدتيو رهظيو «كتوم

 تسحاف ؛ةحلاص ةبيط تناك نإف «كلاوحأو كلامعأو كلاوقأ

 امهتصصخألاو 66 ريغ وأ ناضمر كمايص مايأ اقفاو :يأ )١(

 .مايصلاب

١5 



 تنمأو تحرفو اهب تررسو ءاهقيبع رشتناو ةبيطلا اهحئاور

 تميخو اهحئاور تثبخ ؛ةئيس ةثيبخ تناك نإو ؛ترشبتساو

 زب َكلوَو شالا هَل ٌحومحي َكِلَم » :ىلاعت لاق 6 كبت دركو

 ٠١[. 7 ةيألا دوه] 4 ١

 اذه راهظإ دوصقملاو ءرامعألا ٌرَدقُت نابعش رهش ىفو

 ديقت ال ىلاعتو هناحبس ل لاعفأ نإف الإو ال

 4 رينا ميمتلا رغم 7 ىَت يلب نيل # ناكم الو نامزب
 نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع ثيدحلا يف ءاج دقو

 ! هللا لوسراي :تلق :تلاق هلك نابعش موُصَي ناك ِِكَي يبنلا

 هيف بتكي هللا نإ) :لاق !نابعش هموصت نأ كيلإ روهشلا ٌبحأ
 انأو يلجأ ينيتأي نأ بحأف ءةنّسسلا كلت نيم سفن ّلُك ىلع

 ا ()
 .٠ سيح هدانسإو بيرغ وهو .ىلعي وبا هأور . (مئاص

 ريبكلا ىلإ لامعألا عفرو لاوقألا دوعص» باتك نم ًاصخلم ىهتنا )١(
 .ىلاعت هللا همحر نيدلا جارس هللا دبع خيشلل «لاعتملا

 ا ا ؛««بيهرتلاو بيغرتلا» مسن : يف اذكه ()

 - بحأف» :هلوق نأ رهاظلاو 9 4 (ىلعي يبأ دنسما نم
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 يضر كلام نب سنأ لوقي .همايص رثكي ِكَي ناك كلذلو
 :لوقن ىتح ءرطفي الو موصي خلك هللا لوسر ناك» :هنع هللا
 موصي الف رطفي مث ماعلا رطفي نأ ٍةَِي هللا لوسر سفن يفام

 موصلا بحأ ناكو ؛ماعلا موصي نأ هسفن يفام :لوقن ىتح

 . .يناربطلاو «دمحأ هاور .«نابعش يف هيلإ

 نابعش ىف مايّصلا لضَف

 :لاق ؟ناضمر دعب لضفأ موصلا يأ :لكَع لكس دقو

 :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأف : ليق «(ناضمر ميظعتل نابعشاا

 .بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق «ناضمر ىف ةقدص»

 ديم هللا لوسر ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوقت لب

 امو «موصي ال لوقن ىتح رطفيو ءرطفي ال لوقن ىتح موصي

 نأ بحأف» :باوصلاو .فيرحت هيف «مئاص انأو يلجأ ينيتأي نأ -
 يف ظفللا اذه ءاج دقو ؛«مئاص انأو يلمع  بتكي نأ وأ - عفري
 ثيدحلا اذه ريغ بابلا اذه يف ةدراولا ةحيحصلا تاياورلا نم ريثك
 .؟مئاص انأو يلمع عفري نأ بحأف لامعألا هيف عفرت رهشا :هلوقك
 يف هب حيرصتلا ءاج يذلا وهو ديك همالك قايس هيضتقي يذلا وهو

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ىلإ هدنسب «خيراتلا» يف بيطخلا ةياور

 .«يبر ةدابع يف انأو يلجأ بتكي نأ بحأو» :اهيفو
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 ريعقالا ؛طق رهش مايص لمكتسا ِهلي هللا لوسر تيأر

 هاور «نابعش يف هنم ًامايص رثكأ رهش ىف هتيأر امو «ناضمر

 يذمرتلاو .يئاسنلا هاورو ءدواد وبأو «ملسمو ؛يراخبلا

 هنم امايص رثكأ رهش ىف هلي يبنلا تيأرام» :تلاق ءامهريغو

 .«هلك هموصي لب ءاليلق الإ هموصي ناك «نابعش ىف
 ىلإ روهشلا بحأ ناك» :تلاق :دواد يبأل ةياور يفو

 .«ناضمرب هلصَي مث :«نابعش هموصي نأ ِةِلك هللا لوسر

 رهشل ِةَْو هللا لوسر نكي مل» :تلاق :يئاسنلل ةياور يفو

 2 ةنرسسي زا# قايا نع انايبع كا
 موصي لَو يبنلا نكي مل» :تلاق :ملسمو «يراخبلل ةياور يفو

 ناكو «هلك نابعش موصي ناك هنإف «نابعش نم رثكأ ًارهش

 ىتح لمَيال هللا نإ ءنوقيطُت ام لمعلا نم اوذخ" :لوقي
 نإو هيلع ٌمووُد ام ِةي يبنلا ىلإ ةالصلا بحأ ناكو ءةاوُنمَت
 ظ .«اهيلع مواد ؛ةالص ىلص اذإ ناكو «لق

 نابعش مايص يف لوقلا قيقحت

 هي يبنلا نكي ملا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع

 ؛هلك نابعش موصي ناك هنإف «نابعش نم رثكأ ًارهش موصي
 .يراخبلا هآور ٌْ



 دق :لوقن ىتح موصي لِي ناك» :تلاق اهنع ملسم ىوّرو
 رهش نم ًامئاص هرأ ملو ءرطفأ دق :لوقن ىتح رطفيو «ماص
 ناك ؛هلك نابعش موصي ناك «نابعش نم همايص نم رثكأ طق

 . «اليلق الإ نابعش موصي
 لب ءاليلق الإ هموصي ناك» :يذمرتلاو .يئاسنلا ةياور يفو

 .«(هلك هموصي

 ناك» :اهلوق» :ىلاعت هللا همحر يراقلا يلع الم خيشلا لاق

 يف ناك ؛ نابعش نسم هموصي ال ام نأ ينعي ؟هلك موصي
 (لب) :ةملكف ءهلك ماص هنأ نَّظُي ثييحب ,ةلقلا نم ةياغ

 نم ءاج ام الو .(اليلق الإ) اهلوق ذئنيح يفاني الو « يقرتلل

 تا ل يا

 اذه ناك نأب .هتقيقح ىلع انه (هلك) اضيأ لّمحي نأ نكميو
 (لب) :ناك ذئنيحو ؛ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص همودق لبك
 :اهلوق نأ بارضإلا ةمكحو (اليلق الإ) : اهلوق نع ًابارضإ

 ءرهشلا ثلث نوكي ليلقلا كلذ نأ هنم مهوتي امبر (ًاليلق لإ)

 هماص هلي هنأ نظي ثيحب !دج اليلق ناك هنأ (هلك) :ب تنيبف

 .هلك



 ام» :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع نيخيشلا ةياور يفو

 يف هتيأر امو «ناضمر وكلا طق رهش مايص لمكتسا هتيأر

 .21نابعش يف امايص هنم رثكأ رهش

 :ناسين نيف رككأ اريك موصي نكي مل» :امهل ةياور ىفو

 .«هلك موصي ناك هنإف

 موصي نأ هيلإ روهشلا بحأ ناكو» :دواد 5 ىرخأ يفو

 .«ناضمرب هلصتي مث « نابعش

 .«نابعش ةماع وأ «نابعش موصي ناك" :يئاسنلل ىرخأ يفو

 .«هلك نابعيش موسي ناك# :اضيأ هل يرخأ ينو

 بهيروس وما نابعش موص نأ : ثيداحألا هذه رهاظو

 نسع «ملسم» هاور امب لكنشُي نكل ةمرحلا رهتشألا قف هريغو

 ةتفافلا ة ل لضفأ» :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ

 .«مرحملا "ب

 آلإ مرَحملا موص لضف ملعي مل هنأ لمتحي هنأب : بيجو
 هل لصحي ناك وأ ءهموص نم نكمّتلا لبق .هتايح رخآ يف

 ام ىلع «هيف موصلا راثكإ نع هعنمي ضرم وأ رفَس نم رذع
 .يوونلا مامإلا هلاق

 ها ."دعب نع ولخي ال نيهجولا الك :كريم لاقو ظ
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 ناك» :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع يناربطلا هاور امبو '

 كلذ َرّتخأ امبرف ءرهش لك نم مايأ ةثالث موصي كي هللا لوسر
 5-5 .ةنسلا موص هيلع عمتجي ىتح

 نوكيف :نابففرا اييطعت ءاضلا ةناعت صحم ناك هئأوو

 .تابوتكملا لبق تاولصلا يف بتاورلا ننسلا ميدقت ةلزنمب
 ىف قلو (ىفدورتلا أر تافملا هيه سرق رن ةفاللو

 :#8 لثس هنأ ءيوقلا كلذب سيل مهدنع وهو ؛(ةقدص) هدانسإ
 يو يا نادل ا لضفأ موصلا يأ

 نينع ىنيتلاو: ”ناضمر موص ىلع َنرمّثلاك هموص َنأِبو

 هديا وم ىلع ايست ادع مينا فا يقووبت

 نع هفعضيو ءارذن الو ءاضق الو ةداع هل نكي ملو .هلبق امب

 ؤ .طاشن الب ضرفلا موصيف ء«هلسكي وأ ناضمر ءادأ

 وبأو .يئاسنلا اورام ىلع حيحصلا ريخلا يف ةروااعبو
 هللا ىضر ديز نب ةماسأ نع يي ءدواد

 ثيدح ىلع ًاقيلعت ةريبه نب دمحم نب ىيحي ريزولا ةمالعلا لاق )١(
 يف كو هللا لوسر موص رثكأ ناك» : اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 مجه اذإ ناسنإلا نأل «ةضايرلا هجو ىلع الإ اذه ىرأ ام» :«نابعش

 يف موصلاب هسفن جردف .هيلع بعص ؛هدوعتي مل رمأ ىلع هسفنب

 1. ؟171/:١ ؛ةلبانحلا تاقبط ليذ» .ىهتنا «ناضمر لجأل نابعش
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 نم ارهش موصت كرأ مل !هللا لوسراي» :تلق :لاق امهنع

 !«نابعش نم موصت ام روهشلا

 وهو ءناضمرو بجر نيب هنع سانلا لفْغَي رهش كلذ» :لاق
 عفري نأ بسحأف :«نيملاعلا بر ىلإ لامعألا هيف عفرُت رهش

 .«مئاص انأو يلمع

 يبأ دنع اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح نم هوحنو

 «ةنسلا كلت ةتيم سفن لك بتكي هللا نإ» :هيف لاق نكل نا
 ساحل نأب راعسشإ هييفف 00 انأو يلجأ ينيتأي نأ بحأف

 مْرحلا رهشألا نم هنوكل «ًاريثك بجر يف نوموصي اوناك
 نولفغي ال مهنأ ؛هيف همايص ةرثكب مههبنف .مهدنع مظعملا

 خّسُت لاجآلاو «هيف عَفرُي لامعألا نأ ةدافإ ةدايز عم «هنع

 2 ٠

 :تلق :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع يوُر ام : هدّيْؤَيَو

 «!نابعش يف كمايص رثكأ ىرأ !هللا لوسراي»

 .ضبقي نم توملا كلمل هيف بتكي رهشلا اذه ّنِإ) :لاق
 . «مئاص انأو الإ ىمسا خسني ال نأ بحأف
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 ثيح لي هب نابعش صاصتخا هجو يف ةمكحلا وه اذه لعلو
 ( يتم رهش ناضمرو «يرهش نابعشو ؛هللا رهش بجر» :لاق

 0 هللا يضر سنأ نع .هريغو يمليدلا هاور ام ىلع

 (ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هركذ ثيدحلا اذهو : تْلَق
 ؛هيلامأ» يف سراوفلا يبأ نبا حتفلا وبأ هاور» :لاقو السم

 .«(فيعض وهو «ءالسرم نسحلا نع
 ىقارعلا نيزلا ظفاحلا لاق» :ىلاعت هللا همحر يوانملا لاف

 نم وهو ءادج فيعض ثيدح :«يذمرتلا حرشا يف
 «بيهرتلاو بيغرتلا باتك» يف هانيور نسسحلا تالسرم
 «ثيدحلا لهأ دنع ءيش ال نسحلا تالّسرمو «يناهفصألل

 ها.(ثيدح بجر لضف يف حصص الو

 امل ّالإو ءًادنسُم هَرَي مل هنأ يف حيرصلاك فلؤملا مالكو
 يف يمليدلا هجر دقف «بيجع وهو ؛هلاسرإ ةياورل لدع
 نسم امهريغو رصن نباو «ثالث قرط نم «سودرفلا دنسما
 ه1 روبزملا ظفللاب هنع هللا يضر سنأ ثيدح

 دمحم ناطلس نب يلع خيشلل «لئامشلا حرش يف لئاسولا عمجا» ()

 .1١-7١577؟7/1١ يراقلا

 )١( يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» 18/4.
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 ناضمرو «يرهش را هلوق يف «ءافخلا فشك١» يف لاق

 يمليدلا هاورا : هرفكملا ناضمرو ءرهطملا نايعشو هللا رهش

 :سرغلا نبا لاق ءاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع

 05 :يزاجح انخيش لاق

 ها تعال يايروت نايحا ءارلا

 هيف تلزن هنأل ولي هيلإ هتفاضإ نوكت نأ لمتحيو : ْتْلُق

 ك5 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ةيآ

 هلك يبنلا ىلع ةالّملا ٌرهش

 ةيآ هيف تلزن يذلا نهجشلا هنأ :نابعش رهش ايازم نمو

 رِإ# :ىلاعت هلوق يهو هذي 21 لرسر يلع مالسلاو ةالصلا

 هنا اراص اهنا تنل ١ امتي ىلا ف يولي متكحيبامو هَل

 ,[5 ةبآلا «بازجألا] «اًميلست ايدل

 ظفاحلا لاقو .4/7 «ينولجعلل «سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك» )١(

 يف اذك .ها .«أدج فيعض وهوا :«يذمرتلا حرشا يف ىقارعلا نيزلا

 هل يزوجلا نبا ركذ امأ ءقحلا وه اذهو : تلق .18/5 «ريدقلا ضيفا

 .باوصب سيلف ؛«تاعوضوملا» يف

 "6م



 نابعش رهش ّنإ» :ليق هنأ ينميلا فيصلا يبأ نبا ركذ دقو
 ُهَبَكعِكَمَو هَل َّنإ» :ةبآلا نأل لكك يبنلا ىلع ةالصلا رهش
 4اًمِيلْنَت اُمَيَسَو ِهِتَكَع اوُلَص أوُنَماَء دل اهيأكي يلا َلَع َنوُلَصَي
 1 تلت

 الوق «بهاوملا» يف ينالطسقلا نيّدلا باهش مامإلا لقنو
 نأل لي هيلع ةالصلا رهش نابعش رهش نأب :ءاملعلا ضعبل

 هيأت بلا لع َنوُلَصب هَتَكحِهََمَو هلأ نإ ينسعي - ةالصلا ةبآ
 . هيف تلزن - 4م اوسلو دك اوُقَص أوُبَماَء تيل

 :يورهلا رذ يبأ نع هللا همحر رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو

 (ماتَي» :ىلاعت هلوقب ينعي - لَك يبنلا ىلع ةالصلاب رمألا نأ

 ةيناثلا ةنسلا يف ناك - 4اًميَِْت اُمَسَو هَل اوُلَص أوُثَماَء
 .ءارسإلا ةليل يف ليقو «ةرجهلا نم

 ا[ سي 27 ا م

 د ىبنلا ىلع ةالصلا هقيقح

 ير يأتي تلا َلَع َنوُلَصَي ُهَبكَحِيِكَمَو َهَلأ َّنإ# :ىلاعت لاق
 سهمص مه وم امارس سر هه م 70

 .[55 ةيآلا «بازحألا] .«اًميلسَت اوملسو هيلع اولص اونما

 )١( ص ينشفلا يزاجح نب دمحأ مامإلل «ناوخإلا ةفحت» 4/.

 ) )1«ةيندللا بهاوملا» 877/7.
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 يهافشلا هباطخب مهئادن دعب ةفاك نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ

 هتكئالمو هللا نأب ًاسّسّوُم «ميلستلاو ةالصلا نم ركذ امب
 لب ؟كلذ ىلإ هل ةجاحل سيل هب مكرمأ هنإ : يأ «كلذ نولعفي

 كلملا كلام هيف نوقفاوت رمأب ءهب متنمآ امل مكفيرشت دصقل

 نيمركملا نيحلاصلا هدابع صاوخ صاوخو «ىلاعت مظعألا

 هناسل ىلع مكدشرأو ؛«هيلإ هب هللا مكاده يذلا نإ يبنلا عم

 .هيدل فلزي ام لك ىلع

 تسيلا :هللا همحر مالسلا دبع نبا نيدلا زع خيشلا لاق

 عفشي ال انلثم نِإف «هل انم ةعافش ِهلكي هللا لوسر ىلع ةالصلا
 انيلع معنأ نم ةأفاكمب انرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نكلو «هلثمل

 هئفاكي نأ هل انوعد ؛هتأفاكم نع انزجع نإف ءانيلإ نسحأو

 بر رمأ «نيرخآلاو نيلوألا ديس ةأفاكم نع انزجع املو. اَنَع

 هيلع انتالص نوكتل ءهيلع يلصُت نأو «هيلإ بغرن نأ نيملاعلا
 نم لضفأ ناسحإ ادلع هلاضفاإو انلإ هتاسحتإب ةأفاكم

 اهب هيلع هللا ىَلَصص ةالص يلع ىَلص نس : 0

 1 .«ملسم ةأور ...

 يلع ىلَص نم» لك هلوق» و سويسم

 هريجأ فيعضتتو ُهَتَمْحَر :هانعم «أرشع هيلع هللا ىَلِص ةدحاو

 في



 ةيآلا .ماعنألا] 4 اَِلاَْمأ ٌرْسَ ُملَه َةَمَسَلِب هَ مل :ىلاعت هلوقك
]. 

 هل نيرا ؛اهرهاظو اههجو ىلع ةالصلا نوكت دقو :لاق

 هستركذ الم يف ينركذ نإو» :ثيدحلا يف امك ةكئالملا نيب

 ةرلعا نار اديس ريح اع
 :تلق :لاسق هنأ هنع هللا يضر بعك نسب ْيَبَأ نعو

 نسم كل لعجأ مكف ؛كيلع ةالصلا رثكأ ينإ «هللا لوسراي
 نإو .تكش ام» :لاق «عبرلا :تلق «تئش ام :لاق ؟يتالص

 نإو ءتئكش ام» :لاق «ء«فصنلا :تلق «كل ريَخ وهف تدز
 نإف «تكش ام» :لاق «نيثلثلاف :تلق «كل ْريَخ وهف تدز
 .اهلك يتالص كل لعجأ :تلق «كل ٌريَخ وهف تدز

 «يذمرتلا هاور .«كبنذ كل رفغيو كمه ىفكُت اذإ) : لاق

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 ةالصلا رثكأ» هلوق» :ىلاعت هللا همحر يرذنملا ظفاحلا لاق

 مكف «ءاعدلا رثكأ :هانعم «يتالص نم كل لعجأ مكف ؛كيلع

 ئ .«كيلع ةالص يئاعد نم كل لعجأ

 ةالصلل نكي مل ول» :هللا همحر يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق

 ناكل ؛ةعافشلا كلذب وجري هنأ ىوس باوث ِةلكَي يبنلا ىلع
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 ةرفغم اهيفو فيكف ءاهنع لفغي ال نأ لقاعلا ىلع بجاولا
 ا هللا نم ةالصلا اهيفو «سونذلل

 لضفأ ِةككَي ىبنلا ىلع ةالصلا نأ فرعت نأ تدرأ اذإو :لاق

 هلأ نإ :ىلانعت هلوق يف ركفتف ؟كتاداسبعلا رئاس نيف

 اوملَسُو ةئلع اراب ارثما# تيا امَأكي بلا َلَع َنولَصيِهَدكحِبْكَم كَم

 تيت
 لع ةالصلا امأو ءاهب هدابع ىلاعت هللا رمأ تادابعلا رئاسف

 اولصي نأب نينمؤملا رمأ مث «هسفنب هيلع ىَلَص دقف ؛ِْكَي يبنلا

 .«تادابعلا لضفأ ِدِكَي يبنلا ىلع ةالصلا نأ اذهب تبثف «هيلع

 عمجيلف كي يبنلا ىلع ىلّص اذإ» :هللا همحر ىوونلا لاق

 .«امهدحأ ىلع رصتقي الو «ميلستلاو ةالصلا نيب

 مهضعب نبع «ءايحإلا» يف ىلاعت هللا همحر يلازغلا ىكحو

 الو هيف ف يبنلا ىلع يلصأَو ثيدحلا بتكأ تنك٠ :لاق
 يلع ة ةالصلا منت امأ» : :لاقف مانملا ىف ِدِكك يبنلا تيأرف يلع

 :ة دحام فس د كلذ كمن نيتك اف .(كباتك يف

 ثيدحلا ءىراقل بحتسي# :ىلاعت هللا همحر ىوونلا لاق

 هتوص عضري نأ ِلك هللا لوسر َركذ اذإ «هانعم يف امم هريغو
 .ةشحاف ةغلابم عفرلا يف غلابي الو «ميلستلاو هيلع ةالصلاب
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 ظفاحلا مظعألا مامإلا :توصلا عفر ىلع صن نممو :لاق

 ّّ ..«نورخآو ,يدادغبلا بيطخلا ركي وبأ

 هللا لوسر تيأر : :لاق ىلاعت هللا همحر يناهفصألا نايب يبأ نعو

 نبثب يااا اع يا عا ؛هل تلقف مانملا يفد

 ظ 00 ياي ةيماسخوأ ب

 هنأل» :لاق ؟مب :تلقف :ةفيساسب ال ذأ ف د .معن) :لاق- 9 ظ

 ؟يه امو :ت تلق ؛اهلثمب يلَع لَصُي مل ةالص يلع يلصي ناك .

 هركذ املك دمحم ىلع لّص مهللا :لوقي ناك» :لاق <

 .«نولفاغلا هركذ نع لفغو «نوركاذلا .
 .مانملا يف يعفاشلا تيأر» :لاق مكحلا دبع نبا نعو

 ؟كب هللا لعف ام :تلقف

 سورعلا ْفَرُت امك ةنجلا يف تففزو يل رفغو ىنمَعَت :لاق

 .سورعلا ىلع رثني امك يلع رثنو
 ؟لاحلا اذه تغلب مب :تلقف

 دمحم ىلع هللا ىلصو :«ةلاسرلا» باتك يف ىلوقب :لاقف

 هركذ نع لمفغام ددعو «نوركاذلا هركذ ام ددع

 '«نولفاغلا

 «نيحلاصلاو ءايبنألا نع ةيورملا يللا يف نيرظانلا ةهزن» )١(

(594-.8). 



 نع ملقلا رجعي : ةريثك 6 يبنلا ىلع ةالصلا لئاضن

 ندا نا 25 ءاهئاصقتسا نع بتكلا ( قيضتو .اهئاصحإ

 :ةزجوم ةلمج

 رشع هيلع هللا ىَلَصُي ؛ي ىبنسلا ىلع يلصُي نم نإ ١-

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ننسلا باحصأو ملسم ىور
 هللا ىلص .ةدحاو يلع ىلص نم» كو هللا لوسر لاق :لاق

 .«ًارشع هيلع
 هللا يضر فوع نب نمحرلادبع نع «دمحأ مامإلا ىورو
 هب رس يح ا يب حم
 هللا نوكي نأ تيشخ وأ هدي يس عم
 هضبق وأ هاف دف

 اه كنل امن :لانق هسأر ل عقرف ءرشنأ تدجف :لاتآ
 هيلع ليربج نإ» :لاقف ءهل كلذ تركذف :لاق (؟نمحرلادبع

 ىَلَص نم : لوقي لجو ّرع هللا نأ كّرسي الأ : يل لاق مالسلا
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 يفو «هيلع َتِمْلَّس كيلع مّلس نمو هيلع تيّلص كيلع
 قرع ةيقن اكسو ءااركش ىلاعت هلل تدحسف» :ةياور

 انيس لوسر هيه تت لي هيلع ىلص نم ١-

 :كك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعف

 ىوس هل بتكو ؛هيلع تيلَصو هتالص ينتغلب يلع ىَلص نم»
 ال دانسإب ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور «تانسح رشع كلذ

 .يرذنملا «بيغرت» نم ىهتنا .هب سأب

 هللا ةكئالم هيلع تّلَّص للك يبنلا ىلع ىَلَص نم نإ -*

 لاقت
 :ةللكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعف

 نع ًافنآ ليربج ىناتأ هنإف .ةعمجلا موي ىلع ةالصلا اورثكأ»

 كيلع يلصي ٍملسُم نم ضرألا ىلع ام : لاقف ءلجو زع هبر

 ظفاحلا لاق «ارشع هيلع يتكئالمو انأ تيلَّص آلإ ؛ةدحاو ةرم

 يناربطلا هاور :يرذنملا

 ىلَّص ننم» :لاق امهنع هلل يضر ورمع نب هللادبع نعو

 نيعبس هتكئالمو هيلع هللا ىلص «ةدحاو ةالص ِةِكي يبنلا ىلع

 .ها .نسح دائسإب دمحأ هاور :يرذنملا لاق .«ةالص

 ضي



 لاجم ال ذإ ءعفرلا همكحو» :«دوضنملا ردلا» يف لاقو

 .هأ .(هبف يأرلل

 تعمس :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع «ةعيبر نب رماع نعو
 لزت مل يلع ىَلَص نم» :لوقيو بطخي ِككيهللا لوسر
 يبأ نباو ءدمحأ هاور . "يلع ىَلَص ام هيلع ىلصُت ةكئالملا

 .يمثيهلا ظفاحلا لاق امك نسَح ٌدنَسلاو «هجام نباو «ةبيش

 هيلع تّلصأألإ «يلَع يلصُي دبع نم ام» :ةياور يفو

 وأ .ءكلذ نم دبعلا لقيلف «يلَع يلصُي ماد ام ةكئالملا

 .ءايضلاو ءهجام نباو ء«دمحأل | "حتفلا» يف امك .ارثكيل

 .هتاسح تديزو «هتاجرد تعفر ِةقَي هيلع ىلص نم -

 .هتائيس نم هنع تيحمَو

 راين نب ةدرسب يبأ نع رازبلاو «يناربطلاو .«يئاسنلا ىور

 نم يلع ىلّص نم» :ِهلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 «تاولص رشع اهب هيلع هللا ىَلص هبلق نم ًاصلخم ةالص ىتمأ

 احمو «تانسح رشع اهب هل بتكو :تاجرد رشع اهب هعفرو

 .يرذنملل «بيغرتلا» يف امك .«تائيس رشع هنع

 حبصأ :لاق هنع هللا يضر يراصنألا ةحلط يبأ نعو

 :اولاق «رشبلا ههجو يف ىرُي سفنلا بيط موي لي هللا لوسر
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 كهجو يف ىري سفنلا بيط مويلا تحبصأ !هللا لوسر اي

 نم :لاقف لجو ّرع يبر نم تأ يناتأ .لجأ» :ُوِْكَي لاقف
 «تانسح رشع اهب هل هللا بتك «ةالص كتمأ نم كيلع ىلص
 هيلع درو «تاجرد رشع هل عفرو .«تائيس رشع هنع احمو

 .يئاسنلاو «دمحأ هاور : «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق .«اهلثم

 موي تاذ ءاج و هللا لوسر نأ : دمحأل ةياور يفو

 ىرنل انإ !هللا لوسراي :اولاقف دك ههجو يف ىري د رورسلاو
 ٍ .كهجو ىف رورسلا

 نأ كيضرُي امأ ءدمحم اي :لاقف كّلملا يناتأ هنإ» :لاقف
 الإ كنمأ نم لحأ كيلع يلصُي ال هنإ : لوقي لجو رع كبر

 . ُتمَّلسَألِإ كتمأ نم ٌدحأ كيلع ملسُي الو ءًارشع هيلع ْتيَلَص
 ىف نابح نبا هاور» :يرذنملا لاق .«ىلب : لاقف ؟ارشع هيلع

 ] ْ ظ .ها .(|ذه وحلب (هحيحصاا

 - هللا ةلص ىنعم يف ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا لاق
 ا ا هيبن ىلع ىلصي نم ىلع ىلاعت

 ُرْهَع ُمله َةَتَسْلكي كج نَم# :ىلاعت هلوقك .هرجأ هل فعوضو
 ل ا يدب لا

 ًاميظعت ةكئالملا هعمسي آمالك . ميظعتلاو ءانثلا ىنعمب
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 نإو» :يسدقلا ثيدحلا يف ءاج امك «هل افيرشت *تو يلصملل

 . 'مهنم ريخ الم يف هتركذ الم يف ينركذ

 وه ىلاعت هللا نأب رابخإلا :ةقباسلا ثيداحألا تدافأ لقو

 ءارشع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع يلصُي نم ىلع ىلصُي

 ٍةفعاضم ةنسحلا نم مظعأ وه دبعلل ىلاعت هللا ركذ نأو

 آلإ ؛هناحبس هركذ ءازج لعجي مل امل ىلاعت هللا نأ كلذو

 « يسفن ىف هتركذ ءهسفن ىف ىنرسكذ نإف» :لاق ثيح هركذ

 لعج كلذك ««مهنم ريخ ًالم يف هتركذ ءألم يف ينركذ نإو

 ىلص ؛ِلَي هبيبح ىلع ىَلَص نمف هقلكَي هبيبحو هيبن ركذ ءازج

 0 0 يم

 1 يل ا ؟ 2 قيم ورا : ىلاعت

 اهلاي ءهرّسو ةربملا نم لجو رع هالوم هفحتأ امب .ةرسملا

 دبعلا ةالص نيأ «كلاسملا قورعلا نم تللخت «ةراشب نم

 كك يبنلا ىلع يلصي دبعلاو فيكف ؟كلاملا كلّملا ةالص نم
 اباوث هالوم هل ىرجأ مكف ءارشع هيلع يلصي ىلاعت هللاو ةرم

 .«نالع نبال راكذألا حرشا نم ىهتنا .«ارجأو 5



 دبع نماما١ :لاق لكك يبنلا نأ :هنع هللا يضر سنأ نعو

 احمو «تانسح رشع هل هللا بتكألإ ؛ يلع يلصيف ينركذي

 . (تاجرد رشع هل عفرو «تائيس رشع هنع
 يف تافعاضملاو ءريبكلا رجألاو ميسظعلا باوشلا يفو

 مالعإ ؛ كي يبنلا ىلع ىَلَّص نمل تاميلستلاو تاولصلا
 ءايبنألا رئاس ىلع هلضفب نالعإو لَم هبيبحل ىلاعت هللا ميركتب

 كلذلو « نيعمجأ مهيلعو هيلع ىلاعت هللا تاولص نيلسرملاو

 ًاركاش ِدككي هللا لوسر دجس ؛كلذب مالسلا هيلع ليربج هرّشَب امل
 .ةينسلا ةفحتلاو «ةيصوصخلا ةيطعلا هذه ىلع ىلاعت هلل

 نع هدانسإ ححصو مكاحلاو .دمحأ مامإلا ىور دقف
 ملكي هللا لوسر جرخ :لاق هنع هللا يضر فوع نب نمحرلادبع

 لاطأف دجسف - لخن ناتسب يأ - الخن لخد ىتح هتعبتاف
 وأ افوَت دق هللا نوكي نأ تيشخ وأ تفخ ىتح .دوجسلا

 آي كلام»١ :لاقف هسأر ِةِكَي عفرف , لنا تنحف لاق .هضبف

 نإ» :ِةَي لاقف :لاق .هل كلذ تركذف :لاق '؟نمحرلادبع

 لجو زع هللا نأ كرسي الأ : يل لاق مالسلا هيلع ليربج
 تمّلَّس كيلع َملَس نمو هيلع تيلَص كيلع ىَلَّص نم : لوقب
 ظفاحلا لاق ««اركش ىلاعت هلل تدحسفا :ةياور يف داز ؛هيلع

 يف ىلعي وبأو .(ركذلا» يف ايندلا يبأ نبا هاورو :يرذنملا
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 وأ «ةسمخ ام لَك هللا لوسر قرافُي ال ناك :هظفلو «دنسملا»

 يللا 50- هبوني امل ِةَْي هللا لوسر باحصأ نم ةعبرأ

 نم اطئاح لخدف .هتعبتاف جرخ دقو هتئجف :لاق .راهنلاو

 :تلقو .ءدوجسلا لاطأف دجسف ىلصف «فارشألا ناطيح

 ع هحور هللا ضيق

 :تلقف !كلام» :لاقف يناعدف هسأر عفرف :لاق

 لَو هلوسر حور هللا ضبق :تلقو دوجسلا تلطأ !هللا لوسراي

 .اذنأ هارأ ال

 ىلَص نم : يتمأ يف ينالبأ اميف يبرل اركش تدجسلا :لاقف

 هنع احمو «تانسح رشع هل هللا بتك «يتمأ نم ةالص ىلع

 . «تائيس رشع

 باقر رشع لدع كلذ هل ناك ٍةلَي يبنلا ىلع ىَلَص نم -ه

 .ىلاعت هللا هجول اهقتعأ

 نم» :لاق لي يبنلا نأ :هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعف

 هنعاحمو تالي يثق دل يلاعا نإ بنك .ةرم يلع ىَلَص

 رشع لدع هل َّنكو «تاجرد رشع اهب هعفرو «تائيس رشع

 .«ساقر

 ؛«ةالصلا» باتك يف مصاع يبأ نبا هاور» :يرذنملا لاق

 .هنع هللا يضر ءاربلا نع يأ «؟هنع همسي مل ءاربلل ىلوَم نع
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 ناميإ بسح ىلع كلذو «بونذلا ةرفغم يف بس اهنإ -1
 .لكَك يبنلا ىلع هتالص يف هصالخإو هبحو نمؤملا

 يضر لهاك يبأ نع ىناربطلاو ,.مصاع يبأ نبا ىور دقف
 ىَلَص نم .لهاك ابأ اي» هيلي هللا لوسر يل لاق :لاق هنع هللا

 ًاقوشوأ ًابح «؛تارم ثالث ةليل لكو تارم ثالث موي لك يلَع
 كلذو ةليللا كلت هبونذ هل رفغي نأ هللا ىلع اقح ناك :يلإ

 .«مويلا

 ءالجا يف هركذو - يور - ةغيصب يرذنملا هدروأ دقو
 .هدانسإب «ماهفألا

 هسناؤتو ءاهبحاصل رفغتست 4 يبنلا ىلع ةالصلا -ال

 لا تينا اهدساللا يقر ساعة دولا نع اقرأ دقن
 اهب جرخألإ .ةالص ىلع ىَلَص دبع نم ام» هِي هللا لوسر

 كرابت انبر لوقيف «لجو زع نمحرلا هجو اهب ئجي ىتح كلم
 ّرقَتو ءاهبحاصل رفغتست يدبع ربق ىلإ اهب اوبهذا : ىلاعتو

 . «هنيع اهب
 عفشي نأ :لَي يبنلا ىلع ةالصلا صئاصخ نمو -

 .اهبحاصل يك هللا لوسر
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 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع ءدواد يبأ نبا ىوَر دقف

 نإ» :لوقي عادولا ةَجَح يف ِهكي هللا لوسر تعمس :لاق هنع

 نسف ؛رافغتسالا دنع مكبونذ مكل بسهو دق لجو رع هللا

 حجر هللا الإ هلإ ال : لاق نمو .هل رفغ ةقداص ةينب رفغتسا

 . «ةمايقلا موي هعيفش تنك ىلع ىلَص نمو . هنأ زيم

 رسقفلا يفنت اهنأ :ِك يبنلا ىلع ةالصلا لئاضف نمو -4

 .ةكربلاو ريخلاب ضيفتو
 اهنيضعب يومي ةددلعقم كينانس أرق اخ هده نقي شلل )فاح دقو

 :لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرّمَّس نع ميعن وبأ ىورف

 برقأ ام هللا لوسر اي :لاقف ِلك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج

 «ةنامألا ءادأو ثيدحلا قدص» لكي لاقف ؟هللا ىلإ لامعألا

 موصو لبيللا ةالص)» :لاق ءاندز هلل لوسراي :تلقف

 ركذلا ةرثك» :لاق ءاندز هللا لوسر اي :تلق ء.(رجاوهلا

 :يِلَع لاق ؛هللا لوسر اي اًندز :تلق هرقفلا يفنت ّيلَع ةالصلاو

 هديسيريجساب بس . ففخيلف مأ نم»

 . (ةجاحلا

 نب لهس نع «هدانسإب ينيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا ىورَو
 هيلإ اكشف ِهلَك يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر دعس

 م



 :ٍةِلَع هللا لوسر هل لاقف .شاعملا وأ ءشيعلا قيضو رقفلا

 هيف نكي مل وأ .دحأ هيف ناك نإ مّلَسف رك واو

 ؛ةدحاو ةرم دم ُهَّنلأ وه لف# أرقاو يلع مّلَس مث ءدحأ

 هناريج ىلع ضافأ ىتح قزرلا هيلع هللا ردأف «لجرلا لعفف

 .هتابارفو
 نوكي اهنم رثكأ نم نأ :ِهِلي هيلع ةالصلا لئاضف نم ١-

 .هب سانلا ىلوأ ِةْك هللا لوسر

 يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع هنسحو يذمرتلا ىوَر دقف

 . «ةالص ىلع مهرثكأ «ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ» :لاق كي

 ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف» :ىلاعت هللا همحر نابح نبا لاق

 - هنم مهبرقأ يأ - ةمايقلا يف ِكَي هللا لوسرب سانلا ىلوأ نأ
 هيلع ةالص رثكأ ةمألا هذه يف سيل ذإ ,ثيدحلا باحصأ

 .هأ .(مهنم ملسو هيلع هللا ىلص

 :- هريغ لاق اذكو - ىلاعت هللا همحر يمتيهلا ةمالعلا لاق

 ىلع نولصي مسهنأل ءثيدحلا باحصأل ةميظع ةراشب هيف»

 مهف «ةباتكلاو ةءارقلا دنع ءاليلو اراهن ءالعفو الوق ةَييبنلا

 رئاس نيس نم ةبقنملا هذهب اوصتخا كلذل «ةالص سانلا رثكأ

 .ها .«ءاملعلا قرف



 اهتاريخو اهتاكرب نأ :ِلَي هيلع ةالصلا لئاضف نمو 1١-
 .هدلو دلوو ءهدلوو ىلصملا لجرلا كردت

 ىلع ةالصلا» :لاق هنأ هنع هللا يضر ةفيذح نع يور امك

 .هدلو دلوو ؛هدلوو لجرلا كردت دو يبنلا
 ءهيلع يلصُت نأ انترمأ امك دمحم انديس ىلع لّص مهللا

 .هيلع ىَلصُي نأ بحي امكو هيلع ىلصُي نأ بحت امكو

 يني اياغوب «رتاسو ينصر هلآ ناعو البس هلآ وساق
 .( نيعمجأ

 .ِكَي هيلع ةالصلاب سلاجملا بيط -
 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .هدنسب مكاحلا جرخأ

 مل هنم اوقرفتو ًاسلجم اوسلج موق نم ام» :ِْي هللا لوسر لاق
 ناكو ءرامح ةفيج نع اوقرفت امنأك الإ هيف هللا اوركذي
 . «ةمايقلا موي ةرسح مهيلع

 وبأ هاور» :لاقو «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هج رخأو

 .«ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو «دواد

 .هدنس «ضايرلا»و ««راكذألا» يف يوونلا حّحص دق :تْلَق

 ال يذلا سلجملا ناك اذإف» :«ناتسبلا» يف يزوجلا نبا لاق

 ةفيج نسم نتنأ نع هلهأ هنم قرفتي يلي يبنلا ىلع هيف ىَلص
 نع مهسلجم نم هيلع نولصملا قرفتي نأ ورغ الف ؛رامح
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 نيبسيطلا بيطأ ناك ِةكَي هنأل كلذو ءراطعلا ةنازخ نم بيطأ

 حير نم سلجملا ألتما ؛ملكُت اذإ ناكو «نيرهاطلا رهطأو

 ةحئار هنم ومندت ٍةَي يبنلا هيف ركذي سلجم كلذكو .«كسملا

 دجيو «شرعلا ىلإ يهتنت ىتح عبسلا تاومسلا قرتخت ةبيط

 مهنإف «نجلاو سنإلا ريغ ضرألا يف اهحير هللا قلخ نم لك
 نع هتذلب مهنم دحاو لك لغتشال ؛ةحئارلا كلت اودجو ول

 هللا قلخ نم َقلَخ وأ كلم ةحئارلا كلت دجي الو «هتشيعم

 هذه ددعب مهل بتكيو «سلجملا لهأل رفغتسا الإ :ىلاعت

 ءاوس «تاجرد مهددعب مهل عفريو «تانسح مهلك قلخلا
 نم ذخأي دحاو لك .فلأ ةئم وأ دحاو سلجملا يف ناك

 :ليق دقو ءرثكأ هللا دنع امو «ددعلا اذه لثم رجألا

 رطعلا سلجملا يف هرابخأ تركذ ام تاقوألا رطعتت

 روصلا نسحأ روصت ارون هئرابو هقلاخ ناحبسس
 ابأ ىرأ نأ ىلاعت هللا تلأس :لاق هنأ يماطسبلا زاوكلا نعو

 .ةحلاص ةئيه ىلع ةليل هتيأرف «مانملا يف نذؤملا حلاص

 .مكدنع امع ينربخأ ءحلاص ابأ اي :هل تلقف

 ىلع يتالص ةرثك الول ؛نيكلاهلا نم تنك :حلاص وبأ لاقف

 .لك لوسرلا
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 نم لجر تام :لاق هنأ ىلاعت هللا همحر يلبشلا نع يكحو
 .هلاح نع هتلأسف مانملا يف هتيأرف « يناريج

 امل هنأ كلذو «ماظع لاوهأ يب ترم يلبش اي :يل لاقف

 دارأو ناكلملا ينءاج املف «لاؤسلا دنع يناسل جلجلت تلئس

 ام ليمج صخشب انأ اذإ «باذعلاب ىلإ ردابي نأ امهدحأ
 نم :هل تلقف ءامهنيبو ينيب لاَحف اهجو هنم لمجأ تيأر
 نم هللا ينقلخ كلم انأ :لاقف «يتجح يننقل ام دعب نم ؟تنأ
 ةالصلا نم ٌرثكُت تنك تنأو ةَِلَع دمحم ىلع ةالصلا باوث

 كتالصل ًاربج كل هللا ينقلخف ءايندلا يف ِِيلَي دمحم ىلع
 نازحألا عيمج نم ىلاعت هللا نذإب كصلخأل لك دمحم ىلع
 .هللا ةمحرب ةنجلا كلخدأ ىتح نارينلا باذع نمو

 هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نم اولمت ال انناوخإ ايف
١ 

00 

 «ناضمرو نابعشو بحر يف داعيملا ةءارف و ناوخإلا ةفحتا )١(

 ./ ١ص ينشملا يزاجح نب دمحأ مامولل
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 نآرقلا رهّش نابعش

 .«نآرقلا رهش» ب نابعش ةيمست راثآلا ضعب يف ءاج

 دكأتت اهنكلو «نامز لك يف ةبولطم نآرقلا ةءارق نأ مولعمو
 ةكمو «نابعشو ناضمرك ةفرشملا ةكرابملا ةنمزألا يف

 .ةلضفملا مساوملاو «ةفرشملا ةضورلاو «ةمركملا

 . لوقلا اذه مهنع هللا يضر فلسلا ضعب نع ءاج دقو

 انيور :ىلاعت هللا همحر يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق

 اذإ نوملسملا ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع فيعض دانسإب

 اويجرخ او. اهيارتن هكتحابعملا ىلع ارك ناس لحي

 .ناضمر مايص ىلع نيكسملاو فيعضلل ةيوقت مهلاومأ ةاكز

 . ءارقلا رهش نابعش رهش :لاقي ناك : نديم نو يلسل اكو

 ظ .ءارقلا رهش اذه :لاق نابعش لخد اذإ تباث يبأ نب بيبح ناكو

  قلغأ «نابعش لخد اذإ يئالملا سيق نب ورمع ناكو

 .نآرقلا ةءارقل غرفتو هتوناح

 نيب ينتلعج براي :نابعش لاق :لهس نب نسحلا لاق

 يل لا الا فلق ترسل ؟يل امف « نيميظع نيرهش

 بجر نبال «فئاظولا نم ماعلا مساومل اميف فراعملا فئاطلا» )١(
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 :ىلاعت هللا همحر يزاجح نب دمحأ خيشلا ةمالعلا لاق

 «نآرقلا ةءارق ىلع هيف نولبقي حلاصلا فلسلا ناك دقو»

 :ميركلا نآرقلا نم ًائيش عمج نم الإ مكنم امف ؛مهب اوسأتف
 صالخإلا ةروسو «يسركلا ةيآو ءنآرقلا مأ ةحتافلاك

 امب رهشلا اذه يف ناسنإلا لغتشيف «كلذ ريغو نيتذوعملاو

,/0 

 لئاضفو اياَرَم

 هذه يف اهمهأ ركذنس ايازمو صئاصخ ميركلا نآرقللو

 : ةلاسرلا

 : هتوالتب دّبعّتلا -
 لعجو ؛هتوالتب هقلخ دبعَت هللا نأ :نآرقلا صئاصخ نمو

 باوشلاو رججألا ؛همهف ريغ نم ولو هظفل ديدرت درجم ىلع
 ًارجأ داز ؛مسهفلا ةوالتلا ىلإ ئراقلا ٌمَّض اذإف «هيلإ برقلاو
 .رجأ ىلع

 )١( ص ينشفلا يزاجح نب دمحأ خيشلل «ناوخالا ةفحت» 8/.
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 راشلا شامل هلأ بنك بول ب َنيِذَلَأ َّنِإ :ىلاعت هللا لاق
 دج ع رسم 2 يي هس هع هس د ا اا م ا رخ< 2

 ني روجت نل ةردجت وجرب هي هينالعو اًرِب مهلنقزر امم ًاوقفنأو

 رغد يس ري جا ع - هم 0-0-0 | ري وى

 روفغ َمَنِإ ءهإضف نم مهَديِزَيَو مهروج ا

 .[ 19-١ تايآلا ءرطاف ةروس] # ٌروكحم

 ةنسح هب هلف «ىلاعت هللا باتك نم افرح أرق نما :ِهْنِكَم لاقو

 فلأ نكلو ءفرح ملا :لوقأ ال .اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو

 نسح :لاقو يذمرتلا هاور «فرح ميمو «فرح مالو «فرح

 حيحص :لاقو ًاعوفرم هلثم مكاحلا ىورو «بيرغ حيحص

 .دانسإلا
 :لاق كو هنأ ءهنع هللا يضر سنأ نع رخآ ثيدح يف ءاجو

 هنأ ريغ فيعض هدنسو .«نآرقلا ةءارق يتمأ ةدابع لضفأا»

 .هريغب ىوقتي
 ىلع رجأ الف هريغ امأ «نآرقلا اهب زاتما ةيصوصخلا هذهو

 ةالصلا ىتح ءهربدتو هيف ريكفتلا نم دب ال لب ,هتوالت درجم

 لقع ام رادقمب الإ اهباوث يلصّملل سيل نيّدلا دامع يه ىتلا

 . اهنم

 كك



 : هلهأل نآرقلا ةعافش -

 ءيجبيا :لاق كي يبنلا نع « حيحص دانسإب هجام نبا ىور

 انأ ؟ ىنفرعت له : لوقيف باشلا لجرلاك ةمايقلا موي نآرقلا
 . «كراهن تأمظأو كليل ترهسأ يذلا

 نآرقلاو مايصلا» :اعوفرم ؟هقئاقر» يف كرابملا نبا ىورو

 راهنلاب تاوهشلاو ماعطلا هتعنم : مايصلا لوقي .دبعلل ناعفشي
 يد ْ م 2 ٠

 .هيف ىنعفشف ليللاب مونلا هتعنم : نارقلا لوقبو هيف ينعفشف

 . «ناعفشيف

 هنإف نآرقلا اوءرسقا» :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو
 .ملسم هأور .«هباحصأل ًاعيفش ةمايقلا موي يتأب

 عفشم عفاش نآرقلا» : .اعوفرم هنع هللا يضر رباج نعو

 هلعج نمو «ةنجلا ىلإ هداق همامأ هلعج نم «قّدصم لحامو

 . أ هحيبحصال وق نأبح نبا هأور .(«رانلا ىلإ هفاس هفلخ
0 ِ 

 : هّحب هللا نإف نآرقلا بحي نم -
 رب ع2 0 َن 1

 هبحي نأ بحأ نما :اعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 هللا بحُي وهف نآرقلا بحي ناك نإف ءرظنيلف هلوسرو هللا
 . تاقث هلاجرو يناربطلا هاور . «هلوسرو

 اب



 : قار :رحيغم نارقلا<

 لك يف ةَّوُلنَم ةيقاب ةزجعم هنأ :نآرقلا صئاصخ نمو
 اهنإف «ءايبنألا تازجعم فالخب «هظفحب هللا لفكت عم «ناكم

 «تناك ام ىلع ةيقاب ةزجعملا هذهو ءاهتاقوأ ءاضقناب تضقنا

 ةدم تضم دقو ؛اذه اننمز ىلإ لوزنلا تقو نم هيلع ةيقاب

 موجو عم «ةعنتمم هتضراعمو ةرهاف هتجحو ءانرق رشع ةعبرأ

 ًالحلملاو ءراصمألاو ىرقلا لك يف ةغالبلا ةمئأو ملعلا لهأ

 ىقبيو ءًايهمو ًارضاح لزي مل دينعلا فلاخملاو «ريثك مهيف
 .اهلهأو ايندلا تيقب ام اذكه هللا ءاش نإ

 : هجمَي ال هعماسو «همأسي ال نآرقلا ٌئراق -
 ا ةعفاسو هفاصم اذ هاناق نا هنا ريثلا :ىقئا بضخ نفوز

 :ليق امك «هبح ةدايز بجوي هراركت لب « هجمي

 ؛ الّمجَت هيف دادزي هدادرتو هثيدح لمي ال سيلج ريخو

 هيدرتلا عم ُلَمُي ةياغلا يف اًغيِلب ناك ولو ءالكلا نم هريغو

 رم ىلإ ةبسنلاب رمألا اذه نكلو «عبطلا يف هركيو عمسلا يف
 . ميقس عبط هل نم ىلإ ال ؛ميلس بلق هل

 : بولقلا أدّص وُلِجَت هيوالت -

 ذه َنإ» لكك لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 .«ديدحلا أدصي امك أدصت بولقلا
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 . «نارقلا ةوالت» :لاق ؟اهؤالج امف :اولاق

 هميدقتو هماركإو «هلماح فرش

 نمو َكِلَو # :لوقي ىلاعت هللاو «هللا رئاعش نم نآرقلا لصأ

 15" ةبآلا .جحلا] 4 بوما وف ناهي أ ريت مي
 .نآرقلا لهأ ماركإ بوجو ىلع ءاملعلا اهب لدتسيو

 مامإلا : ةثالث ماركإ هللا لالج ميظعت نم» :ُةِكلَي يبنلا نعو

 نبا هاور .«نآرقلا لماحو .ملسملا ةبيشلا يذو ؛لداعلا

 ملاعلا نآرقلا لماح» :لاقو ؛«ملعلا نايب» باتك يف ربلادبع

 .(هب لماعلاو «همارحو هلالحو هماكحأب
 مهؤرقأ موقلا مويا اعوفرم هن هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 .حيحص ثيدح . (هّللا باتكل

 نيلجرلا نيب عمجي ناك كي يبن نأ هريغو يراخبلا ىورو
 يدل نإف «؟نآرقلل اذخأ تكا امهيأ» : لوقي مث دحأ ىلتق نم

 .دحللا ىلإ ُهمدَق ؛امهدحأ ىلإ
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 نآرقلاب كربلا

 اًدمو## :ىلاعت لاق «هب ُكّرِبَتي هنأ :نآرقلا صئاصخ نمو
 الا

 .[47 ةيآلا «ماعنألا] © يدي ني كرا فوم ها لدا اك

 لهج يبأ نب , ةمركع نأ حيحص دانسإب يمرادلا ىورو

 يلد نلرلاب هبي 12 يلا تيدلأ# عدلا سفر

 ننساك ضر

 نع ناطيشلا درطت تايآو هنم ةروس ةءارق نأ : هتكرب نمو

 ٌراردتسا هتءارقل عامتجالا ْنأو ءًاضيأ هتيب نع لب «ءىراقلا
 ؛ةنيكسلا دورول لحُمو «هناوضرل بالجتساو هللا ةمحرل

 . هل اوعمتجا نمل ىلاعت هللا ركذو

 كربتللو ةيسحلا ضارمألا نم يوادتلل نآرقلا لامعتساو

 بيرلاو لهجلا عفدو بولقلا ضارمأل هلامعتسا عنمي ال ؛هب

 عئارشلاو ماكحألا نم هيف امب لمعلاو ءاهنع كوكشلاو
 هذه نم ةيحان يف نآرقلا لامعتسا نأ اذه دعب معز نمف

 ؛ اهيفاني وأ ىرخأ ةيحان يف هلامعتسا لّطعُي يوادتلاك يحاونلا

 7 عنانلاو ةزانسسملا لمعو لكَ يبنلا لمع هُبْذَكَي

 .«نآرقلا صئاصخ لوح انباتك نم اصخلم ىهتنا )١(

 اهل



 ةنمزألاو ةكرابملا تاقوألا منتغي نأ ملسملل يغبنيو

 ءهنم فصنلا ةليلو نابعش رهش اصوصخو «ةلضافلا

 هللا لإ هلإ ال» ةداهشلا ةملكب لاغتشالا نم اهيف راثكتسالاب

 اجهنمو «ةديقعو المعو «ةفرعمو املع (هللا لوسر دمحم
 .مالسإللا يف لوخدلا باب ىهف راو اركذو :ةدابعو

 بر ىلإ حاورألاو بولقلا جارسعمو «ناميإلل ةياقولا ملسو

 اهلضفأو ناميإلا بعَش لوأ يهو «نمحرلا ميحرلا ناوكألا
 ا .ناميإلا اهب ددجتي ىتلا تانسحلا ربكأ نم يهو

 ىهو «ةنجلا هلخدتف اهبحاص ديب ذخأت ىتح ةةاكيسلا

 عنمت يتلا يهو «ةنجلا حيتافم لب ضرألاو تاومسلا حيتافم

 . هباذع نم مهنمؤتو ؛ىلاعت هللا طخس نم دابعلا

 :ةريثك ثيداحأ اهلضف ىف ءاج دقو

 لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءاج ام : اهنم

 فيك ؛ هللا لوسراي :ليق «مكناميإ اوُدْدَج» :هِلي هللا لوسر

 هاور .4هللا الإ هلإ ال : لوق نم اورثكأ» :لاق ؟انناميإ ددجن

 .يناربطلاو «دمحأ

 ه5



 هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا ىضر رذ ىبأ نعو
 ءايحمت ةلسح اهعبتأف ةئيس تلمع اذإد : كَ لاقف « ىنصوأ

 .قلك لاقف ؟هللا الإ هلإ ال تانسحلا نمأ ءهللا لوسر اي :تلقف
 .دمحأ هاور «تانسحلا لضفأ يه»

 ام» :ِنكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو
 الإ .راهن وأ ليل نم ةعاس ىف هللا الإ هلإ ال : لاق دبع نم
 اهلثم ىلإ نكست ىتح تائيسلا نم ةفيحصلا يف ام تسمط

 ظ .ىلعي وبأ هاور «تانسحلا نم

 مكيلع» :لاق كك يبنلا نع هنع هللا يضر ركب يبأ نعو
 :لاق سيلبإ ّنإف ءامهنم اورثكأف رافغتسالاو هللا الإ هلإ الب
 هللا الإ هلإ الب ينوكلهأو بونذلاب سانلا تسكلهأ

 مهو ءاوهألاب مهتكلهأ ؛كلذ تيأر املف «رافغتسالاو

 ظ .ىلعي وبأ هاور «نودتهم مهنأ نوبسحي
 امهنع هللا يضر رمع نبا نمع يذمرتلاو .ملسم ىورو
 هلإ ال : لوقي دحأ ضرألا ىلع ام» :ِةِكَي هللا لوسر لاق :لاق

 هنع ترفك الإ ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا لإ

 . ؛رحبلا ديز لثم تناك نإو هاياطخ

 هى



 هللا ناحبس .هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لاق هنأ لكي يبنلا نعو

 لثم تناك نإو هاياطخ تطح ؟؛ةرم ةئم موي لك يف «هدمحبو

 . 'رحبلا دبز
 :و هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 مهرشنم الو مهروبق يف ةشحو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيلا
 نع بارستلا نوضفني مهو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلإ رظنأ ينأكو
 (4 نرخ اَنَع َبَهَذَأ ىلا هن ملل : نولوقيو مهسوؤر
 .[7 5 ةيآلا «رطاف]

 دنع ةشحَو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيلا :ةياور يفو

 .يقهيبلاو «يناربطلا هاور .(ربقلا دنع الو توملا

 : لَك لاق - ليوطلا - بدنج نب ةرمّس ثيدح يف ءاجو

 باوسألا تقّلُعف ةنجلا ىلإ ىهبتنا يتمأ نم ًالجر تيأروا)

 هتلخدأف هديب تذخأف هللا آلإ هلإ ال نأ ةداهش تءاحف «هنود

 ميكحلا ىلإ ًاوزعم «ريغصلا عماجلا» يف امك ثيدحلا «ةنجلا

 .يناربطلاو «يذمرتلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع يناربطلا ىورو

 هلإ ال تاومسلا حاتفمو «حاتفم ءيش لكلا :كَب هللا لوسر

 . (هللا آلإ
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 امك «تابيطلا تاملكلاو تاوعدلل تاومسلا حاتفم يهف

 مصاع نب بوقعي نع :«ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا ىور
 اعمس امهنأ ِةكَو يبنلا باحصأ نم نيلجر نع ؛.هنع هللا يضر
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : طق دبع لاق ام» :لوقي لَك يبنلا
 ةرياق هييبش لك ىلع وجو دبع هر تاعبا+ .هل كيرش

 قتف ّآلإ ؛ هناسل اهب ًاقطان هبلق اهب اقدصم هور اهد اقلك

 نسم اهلئاق ىلإ رظني ىتح ءاقتن ءامسسلا هل لجو رع هللا

 . (هّلّوُس هيطعي نأ هيلإ ىلاعت هللا رظن دبعل َقْحو ءضرألا
 ااا ا 1 ساي ةيبرغ ىلا نع يتدبلا يي

 لإ ؛ًاصلخم طق هللا الإ هلإ ال دبع لاق ام» : نبع هللا لوسر

 تببنُتجا ام شرعلا ىلإ يضفي ىتح ءامسلا باوبأ هل تحتف
 . (رئابكلا

 وأ «ةدراولا ةيوبنلا ةيعدألا نم ريثك اهب تردص كلذلو
 .ءاسملاو حابصلا ءاعد كلذ نمو ءاهب تمتخ

 ديعس يبأ نع ؛هحيحص» يف نابح نب راو .يئاسنلا ىورو

 هيلع ىسوم لاق» : لاق هنأ ِةِكَك ىبنلا نع هنع هللا يضر

 : لاق ءهب كوعدأو هب كركذأ ًائيش ينملع ,بر اي : مالسلا

 ءاذه لوقي كدابغ لك !براي : لاق هللا الإ هلإ ال : لق
 .هب ينصح ائيش ديرأ امنإ : لاق هللا الإ هلإ ال : لق :لاق
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 يف عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا ن [ ول دوما لاق

 . هللا الإ هلإ ال نهب تلام ؛ ةّمك يف هللا الإ هلإ الو ةّمك
 نما :لاق كي يبنلا نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو

 «دواد وبأ هاور «ةنجلا لخد ءهللا الإ هلإ ال : همالك رخآ ناك

 .دمحأ مامإلاو

 لضفأ» :ةو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نعو

 نبا هاور ؛هلل دمحلا : ءاعدلا لضفأو ؛هللا الإ هلإ ال : ركذلا

 . مكاحلاو «نابح نباو «يئاسنلاو ءهجام

 2ك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نعو

 : ءاعدلا (لضفأو ىللا الإ هلإ ال : ركذلا لضفأ» :لاق
 لِ َذِإ ٌرفْعَسسأَو هلأ الإ هل ل ُمَنَأ مات :ارق مث ءرافغتسالا

 :يمليدلاو .هيودرم نباو «يناربطلا هاور #2 ِتسِوْوُمْلاَو َنيِِمؤُمَلَِ

 يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع يناربطلا ىورو

 الإ هلإ الو ء«ءيش لك لبق هللا الإ هلإ ال : لاق نم» :لاق هي

 «ءيش لك ىنفيو انبر ىقبي هللا الإ هلإ الو «ءيش لك دعب هلل
 .يناربطلا هاور . «نزحلاو مهلا نم ىفع

 نسع ءهنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع أاضيأ يناربطلا ىورو

 ؛ةرم ةئم هللا الإ هلإ ال : لوقي دبع نم سيلا :لاق لَك يبنلا

 عسفري ملو ءردبلا ةليل رمقلاك ههجوو ةمايقلا موي هللا هثعب لإ
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 وأ ءهلوق لشم لاق نمّلإ هلمع نم لضفأ لمع دحأل ذئموي |
 . (داز

 ١" . 4. عام  ءةلع
 3 ا

 هك



 صيرحلا ملسملا ىلع يغبني ام ىلوأو مظعأ نم رافغتسالا

 ةليلو نابعش :اهنم ىتلا ةلضافلا ةنمزألا يف هب لغتشي نأ

 هلضف ىلع تلدو «قزرلا ريسيت بابسأ نم وهو «فصنلا

 ريفكت هيفو هِي بابحألا ديس ثيداحأو «باتكلا صوصن
 .مومغلل عفدو مومهلل باهذإو «بوركلل جيرفتو بونذلل

 مؤش اهببسم «رادكألا.يلاوتو مومهلا ةرشك نأل كلذو

 ,رافغتسالا اهؤاود نوكي نأب ٌريدَّجف ءرارصإلاو بونذلا
 . راذتعالاو ةبوتلا قدصو

 ًاجرف مه لك نم هل هللا لعج ءرافغتسالا َمْرَل نم» :ِلي لاق
 هاور «بستحي ال ثيح نم هقزرو ءأجرخم قيض لك نمو

 . مكاحلاو .هجام نباو «يئاسنلاو ءدواد وبأ

 :لوقي ِةِلَك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 كل ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ «مدأ نبا اي : هللا لاق»

 كبونذ تغلب ول .مدآ نبا اي .ىلاَبأ الو كنم ناك ام ىلع

 .مدآ نبا اي .يلابأ الو كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسلا نانع

 يب كرشت ال ينتيقل مث اياطخ ضرألا ٍباَرَقب ينتيتأ ول كنإ

 هاب



 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور .«ةرفغم اهبارقب كنتيتأل ؛ ائيش

 . بيرغ نسح
 :لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو

 مهحاورأ تماد ام كدابع يوغأ حربأ ال كتّرعو : سيلبإ لاق»

 . مهداسجأ يف

 ام مهل رفغأ لازأ ال ؛يلالجو يتزسعو : ىلاعت لاقف

 .دانس الا حيحص :لاقو مكاحلاو ةةلففعا ءاوو (ينورفغتسا

 ميسو سس يس سوا ديرسب

 .«ريثك رافغتسا هتفيحص يف ّدجو نمل ىبوُط» :لوقي لَك يبنلا
 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور

 ًبحأ نما :لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ريبزلا نعو
 راو رللا ص ا

 يقهيبلا هاور ٠. (رافغتساالا نم اهيف رثكيلف ؛ هتفيحص هرسن ن

 .هب سأب ال دانسإب
 لاق :تسللاق اهنع هللا يضر ةيصرعلا ةمصع مأ نعو

 هبذعي ملو هيلع هبتكي مل .هينذ نم رفغتسا نإف .«؛تاعاس ثالث

 . دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاور .«ةمايقلا موي هللا

 :لاق ِِكَي هللا لوسر نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 وه نإف ءءادوس ةتكُن هبلق يف تّنكُت ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ
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 ولعت ىتح اهيف ديز داع نإو هَبْلَف تَلَقَص باتو رفغتساو عزن
 اب مييوُلُق لع نا لب الي : ىلاعت هللا هركذ يذلا ْناَّرلا وهف . هبلق

 «حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور (#نوْبسْكَي أونا

 .«هحيحصاا يف نابح نباو «هجام نباأو . يئاسنلا ا هاورو

 . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو

 ينثدح :لاق هنع هللا يضر ديز نس راسي نب لالب نعو
 رفغتسأ : لاق نم» :لوقي لَك يبنلا عمس هنأ يدج نع «يبأ

 نإو هل َرفغ «هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا
 .يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور .«فحزلا نم رف ناك

 تلف :مالسلا هيلع حون هيبن نع ةياكح ىلاعت هللا لاقو

 093 ائاَرْذَ ع ٌكِكَع َءآَمَّسلا ٍلِسْر ل رافع تاك م هَنِإ مكي أورفغتسا

 .حون ةروس] « ارتب كَل لعْجيو ٍتّنَج كَل لمجو نيبو لوما قدري مو

 .[١؟5-١١ ةيآلا

 يا

 (يراخبلا مجارتت حرش#» يفامك رافغتسالا دئشاوف نمو
 .«بونذلا وحم :ىلاعت هللا همحر لضف دمحأ نب دمحم مامإلل

 ةمصعلاو .«قلخلا ةمالسو «قازرألا راردإو «بويعلا رتسو

 .لاومألا يف ةكربلا نايرجو «لامآلا لوصحو لاملا يف

 ىلإ جوحأ ختسوملا بوثلاف ءناّيَّدلا نم ةلزنملا برقو
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 ءرودصلا حرشنتو راثآلا لوزتل ءروخبلا ىلإ هنم نوباصلا

 :ةنملا و معلا ةللق“

 بدسجلا هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا ىلإ لجر اكشو
 هللا رفغتسا :لاقف ءرقفلا رخآ هيلإ اكشو «هللا رفغتسا :لاقف

 مهيلع التو «هللا رفغتسا :لاقف دلولا مدع رخآ هيلإ اكشو

 ظ .رافغتسالا تايآ مهعيمج

 ىلع دزي ملف ءاموي ىقستسا هنع هللا يضر رمع نأ يورو

 ! ؟رافغتسالا ىلع تدز كانيأر ام :اولاقف ءرافغتسالا

 :ىلاعت هلوق أرق مث «ءامسلا حيتافمب ثيغلا تبلط :لاقف

 4 كس لجأ كإ انس ام كَم يل ايون مث كيو اورؤغتسا أَو
 ٠[. ةيآلا ءدوه ةروسأ

 وس َلاَث# :مالسلا هيلع بوقعي نع ةياكح ىلاعت لاق

 .[44 ةيآلا ءفسوي ةروس] © َّقَر ْمُكَل ٌرْفْمَتْس

 ءاعدتلا نأل ه«ركتلا فقري ىلإ ناقكعنالا توقعي رخأ هزي
 .ىلاعت هللا نع بَجحي ال راحسألاب

 ةليل قفاوف «ةعمجلا ةليل نم رحّسلا ىلإ هرَخخأ :ليقو
 .ءاروشاع

 .اهصالخإو ةبوتلا ةحص يف مهلاح فرعيل :ليقو
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 هللا رفغتسي هنأ يور لقف مهل رافغتسالا ةمادإ دارأ : ليفو

 .ةنس نيرشعو افين ةعمج ةليل لك مهل

 نت ىلع هل 0 سول

 هللادبع نب رباج نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نعو
 ىلإ لجر ءاج :لاق هدج نع ءهيبأ نع ءهنع هللا يضر

 لوقلا اذه لاقف «هابونذاو ءابونذاو :لاقف خلي هللا لوسر

 اثات وأ فيتو

 نم عسوأ كترفغم مهللا : لق» .َِي هللا لوسر هل لاقف
 :لاق مث ءاهلاقف ««يلمع نم يدنع ىجرأ كتئمحرَو «يبونذ

 هللا رفغ دقف ق١ : لاق مث «داعف «دعا :لاق مث «داعف «لع»

 . مكاحلا هاور , (كل

 2ث س رو 000

 ةرم نيعبس رافغتسالا

 ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يور

 ءانرفغتساف .«هللا اورفغتسا» :لاقف ةريسم ىف ِةْكَي هللا لوسر

 :ِلكَع هللا لوسر لاقف ءاهانممتأف «ةرم نيعبس اهومتأ» :لاقف

 رفغ الإ ةرم نيعبس موي ىف هللا رفغتسي ةّمَأ الو دبع نم ام١
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 . يقهيبلاو ءايندلا يبأ نبا :هأور «بنذ ةئم عبس نم رثكأ ةليلو

 .يناهبصألاو

 رم ةئم ر ةام ةكف ءانغتسالا

 :لاق هنأ امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع يناربطلا جرخأ

 ةئم هللا ترفغتسا الإ ةودغ تحبصأ ام» :ِلَي هللا لوسر لاق
 .ا(ةرم

 يئاسنلاو .رغألا ينزملا نع ؛«دمحأ مامإلاو .ملسم جرخأ

 نإ :الاق امهنأ امهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 هللا ىلإ اوبوت «سانلا اهيأ اي» :لاقف سانلا عمج يك يبنلا

 . «ةرم ةئم هيلإ مويلا يف بوتأ ينإف
 ةئم موي لك هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإو) : ةملس يبأ نعو

 .غةرم

 ةئم ةليللاو مويلا ىف هللا رفغتسأل ىنإ» :ىرخأ ةياور يفو

 . (ةرم

 دبع دز د6 داع د 7 3 ,
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 رافغتسالا ديس

 يبر تنأ مهللا» :وه «نيحيحصلا» يف امك رافغتسالا ديس

 كدعوو كدهع ىلع انأو «كدبع انأو .ينتقلخ تنأ الإ هلإ ال

 كتمعنب كل ءوبأ .تعنص ام رش نم كب ذوعأ .تعطتسا ام

 الإ بونذلا رفغي ال هنإن .يل رفغاف «يبنذب ءوبأو ءْيَلَع
 .(تنأ

 : ديلا تاذ ةلقو نيدلا اكش يذلل لاق ِدِلَك هنأ :ةياور يفو

 رجفلا عولط نيب ام لق ,رافغتسالا ديس نم تنأ نيأ»

 .ميظعلا هللا ناحبس «ءهدمحبو هللا ناحبس : حبصلا ةالصو

 . (ةرم ةئم هللا رفغتسأ

 هنع هللا يضر ىلع انديس نع ميظع ٌرافغتسا

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب , يلع انديس ىلإ يبارعأ ءاج

 لاقف ؛لايعلا ةرثكو لاملا يف ًاقيضو :هتقحل ٌةدش هيلإ اكشو

 ا يم : هل

 :لاقف هيلإ داعف ٠١[. ةبآلا حون ةروس] كاَراَفَع تناك ُمَنِإ ف
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 ةفسف انآ اميه اجنرفا قرأ امزو ارثك كيرففتس ا: رق ملا ريمأ اي
 .ينملع :لاق .رفغتست نأ نسحت ال كلعل :لاقف

 نم كرفغتسأ ينإ مهللا :لقو كبر عطأو كتين صلخأ :لاق

 لضفب يتردق هتلان وأ «؛كنيفاعب يندب هيلع َيِوَق بنذ لك
 ب اقرأ نكاقزر لباسم دي هيلإ كلت ىأ «كادبعت
 تلّوع وأ «كملحب تقثو وأ «كتءانأ ىلع كنم يفوخ دنع

 . كوفع مرك ىلع هيف
 وأ «يتنامأ هيف تئخ بسنذ لك نسم كرفغتسأ ينإ مهللا

 .يتوهش هيف ترثآوأ «يتاذل هيف تلذّب وأ «يسفن هيف تسخب
 قيبلعاوأ «ينعبت نم هيف تيوغتسا وأ «يريغل هيف تيعس وأ

 ينبلغت ملف يالوم كيلع هيف تلحأ ذإ «يتليح لضفب هيف
 قبس نكل ؛يتيصعمل اهراك كناحبس تنك ذإ .يلعف ىلع

 ينع َتملَحَف يراثيإو يدارم لامعتساو «يرايتخا يف كملع

 ينملظت ملو ءأرهق هيلع ينلمحت ملو ءأربج هيف'ينلخدت ملف
 يسدؤم اي «يتدش دنع يبحاص اي ؛نيمحارلا محرأ اي ءأئيش
 اي ءيتمقن يف يبلو اي «ينمعن يف يظفاح اي «يتدحو يف
 ليقماي .«يتربع محار اي «يتوعد عمتسم اي «يتبرك فشاك

 «قيصللا يراج اي «قيثولا ينكر اي «قيقحتلاب يترشع
 قيلح نم ينجرخأ «قيتعلا تيبلا بر اي ءقيفشلا يالوماي
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 «قيثو بيرق كدنع نم جرفو «قيرطلا ةعس ىلإ قيضملا

 .قيطأ ال امو قيطأ ام ىنفكاو « قيضو ةدش لك ىنع فشكاف

 . و ُ 2 + #2 ' |

 نزح لك نم ينجرخاو .مغو مه لك يىنع جرف مهللا

 ايو .رطقلا لزنم اي ءمغلا فشاك ايو مهلا جراف اي «بركو

 .امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي .«رطضملا ةوعد بيجم

 لك فشاك اي «ىتوق هل تفعضو :ىتليح هيف تلقو « يربص

 نيمحارلا محرأ اي «ةيفخو رس لك ملاع ايو «ةيلبو رض

 هللاب الإ يقيفوت امو «دابعلاب ريصب هللا نإ هللا ىلإ يرمأ ضوفأ
 .ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع

 ىنع هللا فشكف ءارارم كلذب ترفغتساف :ىبارعألا لاق

() 
 . ىهتنا

 يشبحلا رمع نب سورديع بيبحلل «ةيرهوجلا تيقاويلا دقعا) )١(

 ١/-45.
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 نابعش نم فصْنلا ليَ

 ةليل يهو .ةمركم ةكرابم ةمظعم ةليل نابعش رهش يفو

 هترفغم مومعب هقلخ ىلع اهيف هللا ىّلجتي يتلا «هنم فصنلا

 .نيمحرتسملا محريو «نيرفغتسملل رفغيف «هتمحر لومشو

 اهيف قتعيو «نيبوركملا نع جرفيو «نيلئاسلا ءاعد بيجيو
 .لامعألاو قازرألا اهيف بتكيو ءرانلا نم ةعامج

 ولخت ال يهو «ةددعتم ةريثك ثيداحأ اهلضف يف درو دقو

 عمو ءافعض ًفخأ اهضعب ناك نإو «عاطقنا وأ فعض نم
 انه وهتشا نكذتو ءاهضعب نابح نبا ظفاحلا ححص دقف كلذ

 ظ :بابلا اذه يف درو

 هللا يضر لبج نب ذاعم نع ناّبح نباو ؛يناربطلا جرخأ
 فصنلا ةليل هقلخ عيمج ىلإ هللا علطُي» :لاق ِيللَي يبنلا نع  هنع

 . «نحاشم وأ كرشمل الإ هقلخ عيمجل رفغيف «نابعش نم
 ةوادعلا ران دقويو «قاقشلا ثعبي ريرش قفانم :نحاّشملاو

 نحاشملا» :«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاقو «نيباحتملا نيب

 .«(!ةوادعلا ءانحشلاو :يداعملا

 )١( ريثألا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ ىفف ةياهنلا» 51594/5.
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 نأ هنعمل يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح نم ىيقهيبلا ىورو

 هذه :لاقف مالسلا هيلع ليئاربج يناتأ» :لاق ِدكَك هللا لوسر

 روعش ددعب رانلا نم ءاقتع اهيف هللو «نابعش نم فصنلا ةليل

 ' «نحاتشُم ىلإ الو كِرشُم ىلإ اهيف هللا رظني الو ''بلك منغ
 .هيدلاول قاع ىلإ الو «لبُسُم ىلإ الو ءمحر عطاق ىلإ الو
 .همامتب ثيدحلا ركذو ؛(2.... رمخ نمدم ىلإ الو

 امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىورو
 ةليل هقلخ ىلإ لجو ّرع هللا علَطُي» :لاق هلكت هللا لوسر ّنأ

 لتاقو «نحاشم : نينثا الإ هدابعل رفغيف «نابعش نم فصنلا
 .يرذنملا ظفاحلا لاق امك نيل هدانسإو .«سفن

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع هجام نباو «يذمرتلا جرخأو

 عيقبلا يف وه اذإف «تجرخف ِةلَو يبنلا تدقف :تلاق اهنع

 هللا فِيحَي نأ نيفاخت تنكأ» :لاقف ءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار
 «كئاسن ضسعب تيتأ كنأ تننظ :تلقف «هلوسرو كيلع

 ىلإ نابعش نسم فصنلا ةليل َلِزَنَي ىلاعتو كرابت هللا نإ» :لاقف
  .«بلك مئغ رعش ددع نم رثكأل رفغيف ءايندلا ءامسلا

 بلك ونئبو « بلك ينب منغ : ينعي «بلك منغ روعش ددعبا :هلوق )١(

 امنع اهركأ نموا «برعلا لئاق رثكأ مه ةريبك ةليبق

 <1ا/



 ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال ةشئاع ثيدح» :يذمرتلا لاق
 :فيداحلا اذس تكتف ء ىزاخلا قفيدبا يعم تعنسو

 .(نيعضوم يف ًاعاطقنا هيف نأل كلذو

 لَو يبنلا نع «يرعشألا ىسوم يبأ نع هجام نبا جرخأو

 عيمجل رفغيف «نابعش نم فصنلا ةليل ٌعلطيل هللا نإ» :لاق
 (نحاشُموأ كرشمل الإ هقلخ

 نع ؛كاحضلا نع ؛مالك هيفو ةعيهل نبا ةياور نم وهو
 .؟وه نم ىَردي ال :يبهذلا لاق «يبلكلا نميأ

 يبأ نع ؛لوحكم قيرط نم يقهيبلاو «يناربطلا جرخأو
 هللا علطبب١ :لاق لكي يبنلا نأ ءهنع هّللا نقر فشلا ةايق

 لهميو نينمؤملل رفغيف «نابعش نم فصنلا ةليل هدابع ىلإ

 يأ .«هوعدي ىتح مهدقحب دقحلا لهأ عّديو «نيرفاكلا
 لوحكم نيب وهو» :يقهيبلا لاق .دقحلا اوكرتي ىتح مهكرتي

 .هاأ .(ديج لسرم ةبلعت : يبأو

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يقهيبلاو «رازبلا جرخأو
 ةليل ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني» :لاق ِةكَي يبنلا نع ءهنع

 وأ ءكرشم لجرل الإ ؛ءيش لكل رفغيف ؛نابعش نم فصنلا
 ظفاحلا لاق امك هب سأب ال هدانسإو . «ءانحش هبلق ىف لجر

 .يرذنملا
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 .«صاعلا يبأ نب نامثع نع فيعض دانسإب يقهيبلا جرخأو

 ىدان «نابعش نم فصنلا ةليل ناك اذإ» :لاق ٍهبِلكَي 6 .

 الف .هيطعأف لئاس نم له ؛هل رفغأف رفغتسم نم له :د
 .«ًاكرشم وأ ءاهجرفب ةيناز الإ ؛ هيطعأ لإ ًائيش دحأ لأسي

 اقلطم هريغ ةياور يف ءاجو «يقهيبلا ةياور يف ءاج اذكه

 0202020020 ماسلا اةنيدع
 رم :لاق هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا نع ؛دنسملا» يفف

 ىلع سلاج وهو ةيمأ نب بالك ىلع صاعلا يبأ نب نامثع
 ؟انه اه كسلجي ام :لاقف ءةرملاب رتااتنلا يناجي

 لاقف .- ادايز ىنعي - ناكملا اذه ىلع اذه ىنلمعتسا :لاق

 .؟ل6 هللا لوسر نم هتعمس ًاثيدح كئثدحأ الأ :نامثع هل

 .ىلب :لاق

 يبن دوادل ناكا :لوقي 285 هللا لوسر تعمس :نامثع لاقف

 لآاي : : لوقيف هلهأ اهيف ظَقوُي ةعاس ليللا نم مالسلا هيلع هللا

 ءاعدلا اهيف هللا بيحتسي ةعاس هذه نإف .ءاولصف اوموق ؛ دواد

 ىتأف «هتنيفس ةيمأ نب بالك بكرف «؛راّشع وأ رحاسل آلإ
 .هافعأف ةانفكفاف اذانز

 نع :هظفلو ء«طسوألا»و (ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 : دانم يدانيف ليللا فصن ءامسلا باوبأ حتفت» :لاق ِهكَك يبنلا
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 نبه لع «يىطعيف لئاست نم له مهل باجتسيو عاد نم له
 باجتسا الإ ةوعدب وعدي ملسم ىقبي الف مك يي ييرع

 . «ًراَشَع وأ ءاهجرفب ىعست ةيناز الإ ؛هل هللا

 ةليل نأ ىلع ؛«ىفخي ال امك تاياورلا هذه نيب ىفانت الو
 .مومعلا قيرطب يناربطلاو «دمحأ ةياور اهلمشت فصنلا

 وهو ةرم نب ريثك نع .لوحكم نع يقهيبلا جرخأو
 01 سفلي نابع نس ياسا ةايإ ىلا :ةكو يبنلا نع - يعبات

 اذهل :يقهيبلا لاق .«ًانحاشم وأ ًاكرشم الإ «ضرألا لهأل

 ها.(ديج لسرم

 ةشئاع ةديسلا نأ :ثراحلا نب ءالعلا نع يقهيبلا جرخأو
 لوصف لسللا نم 286 هللا لوسر ماق :تلاق اهنع هللا يضر

 كلذ تيأراملف : شيف نق هنأ تنقل دس هوحسلالاطأف

 هسأر عفر املف ل ,كرحتف هماهبإ تكرح ىتح تمف

 ] :لاق هتالص نم عرفو دوجسلا نم
 ساخ دق ِةيلَك يبنلا نأ تننظأ  ءاريمح اي وأ  ةشئاع اي»
 تبضبق كنأ تننظ ينكلو هللا لوسر اي هللاو ال :تلق 2؟كب

 .كدوجس لوطل

 .ملعأ هلوسرو هللا :تلق «؟هذه ةليل يأ نيردتأ» :لاقف

 علطي لجو زع هللا نإ «نابنف نسم فصنلا ةليل هذه» :لاق

 ه/ ٠



 «نيرفغتسملل رفغيف نابعش نسم فصنلا ةليل يف هدابع ىلع

 .(مه امك دقحلا لهأ رخؤيو .نيمحرتسملا محريو

 ءالعلا نوكي نأ لمتحيو «ديج لسرم اذه» : ىقهيبلا لاق

 ؤ ها.«لوحكم نم هذخأ

 , , اج د7 داع

 5 5 1 ع
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 نابعش نم فصنلا ةليل ءامسأ

 ةريثك ءامسأ نابعش نم فصنلا ةليلل ء ءاملعلا ضعب ركذ

 لصوأ دقو د الاف سما فرك ىلع لالث ءاميسالا ةرتكود
 .امسا نيرشعو نينثال يناقلاطلا ريخلا وبأ اهءامسأ

 : ةكراملا ةليللا

 وأ ءاهتاذ يف ةكربلا تاذ يأ «ةكرابملا ةليللا :اهئامسأ نمف

 .اهيف مهتبراقمو نييمدآلل ةكئالملا ةرواجمل وأ ءاهيف ىنعمل

 : ةمسقلا ةليل

 يضقي امل «ريدقتلاو قازرألل ةمسقلا ةليل :اهئامسأ نمو

 .ريطخلا هرمأ نم اهيف ىلاعت هللا

 نم فصنلا ةليل ناك اذإ :لاق راسي نب ءاطع نع يور امل
 نابعش نم تومي نم لك مسا توملا كلمل خس « نابعش

 سرغيو ناوسنلا حكنيو رجفيو ملظيل لجرلا نإو ؛نابعش ىلإ
 نم امو .تاومألا ىلإ ءايحألا نم همسا ّحسُن دقو ءراجشألا

 .اهنم لضفأ ردقلا ةليل دعب ةليل
 ىلإ عقد ؛نابعش نم فصنلا ةليل ناك اذإ :هنع ةياور يفو

 هذه يف نم ضبقا 4 لاك يع قاما باح كرما عنب

 جاوزألا حكنسيو ؛سارغألا سريل دبعلا نإف ٠ ع ةفيحصلا

 ب ؟



 ها ؛ ىتوملا يف حست دق همسا نو ةناننبلا ضير

 .هضبقيو هب رمؤي نأ الإ توملا كَم

 نإ صح «ناعش ىلإ نابعش نم لاجآلا عطقت :ةياور يفو

 ل ا ؛هل دلويو حكنيل لجرلا

 يضقي هللا نإ :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 اهبابرأ ىلإ اهملسيو «نابعش نم فصنلا ةليل اهلك ةيضقألا

 .ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل :ةياور يفو .ردقلا ةليل

 ةليل كاذ ذإ تفداص نيرشعلاو عباسلا ةليل نأب ْعّمِجْيو
 .20ددقلا

 : ريفكُتلا ةليل
 ةليلو « ةئّسسلا بونذ ٌرفكُت اهنأل :ريفكتلا ةليل اهئامسأ نمو

 بونذ ٌرفكُت ردقلا ةليلو .عوبسألا بونذ ٌرفكُت ةعمجلا

 .«هريسفت» يف يكبسلا ىقتلا هركذ. رمعلا

 ظ : ةباجإلا ةليل

 يضر رمع نبا نع يور امل «ةباجإلا ةليل :اهئامسأ نمو
 «ةعمجلا ةليل :ءاعدلا نهيف دري ال لايل سمح :لاق امهنع هللا

 نينسح خيشلل ««نابعش فصن ةليل لئاضف يف ناسحلا تاملكلا» (1)
 ا ص «.ىيودعلا فولخم يلع دمحم

 فو



 .ردقلا ةليلو «نابعش نم فصنلا ةليلو .بجر نم ةليل لوأو

 . نيديعلا اتليلو

 : ةكئالملا ديع ةليلو :ةايحلا ةليل
 هركذ امك ةكتئالملا ديع ةليلو «ةايحلا ةليل :اهئامسأ نمو

 هباتك يف يدادحلا دمحأ نب دمحم نب رهاط هللا دبع وبأ

 يتليل ءامسلا يف ةكئالملل نإ :ليق اميف "سلاجملا نويعا

 ديعف «ديع يموي  رشبلا نم ينعي - ةينلسعلا نأ امك عوع

 ةليلو  نابعش نم فصنلا ةليل ينعي  ةءاربلا ةليل ةكئالملا

 ديعو ءىحضألا مويو رطفلا موي نينمؤملا ديعو ءردقلا

 ءءاوس مهل راهنلاو ليللاف ؛نوماني ال مهنأل ليللاب ةكئالملا
 هيف اومانيل مهمانمل وه امنإ ليللا نأل ءراهنلاب نييمدآلا ديعو

 . اوحيرتسيو
 : ةعافشلا ةليل

 روصنم وبأ كلذب اهامّس «ةعافشلا ةليل :اهئامسأ نمو

 .هريغو .يروباسينلا ميكحلا هللا دبع نب دمحم

 : كّصلا ةليلو ةءاربلا ةليل
 اهيف بتتكي هنأل .كّصلا ةليلو ةءاربلا ةليل :اهئامسأ نمو

 .ةرفغملاب كّصو ةءارب نينمؤملل
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 اذإ :لاقف «ةءاربلا ةليلب اهتيمست ىنعم نع مهضعب لثسو
 تيبل قوقحلا عيمج ىفوتساو تاقدصلاو جارخلا لماعلا ذخأ

 يفف «هيلع قح لك نم ئرب هنأ ةءاربو اَطَخ ىطعأ «لاملا
 هل لاقيف ةءارب دحاو رك ىذخ «كلذ لثم ىطعَي ةءاربلا ةليل

 ءرانلا نس ةءارب لخف «ةيدوبعلا طئارشب تمقو قحلا تيفوأ

 .ةيدوبعلا طئارشب مقت ملو يقحب تففختسا :دحاول لاقيو

 .رابجلا نم كتءارب ذخف

 : ردقلا ةليلو «ميظعتلا ةليلو ,ناحجرلا ةليلو .ةزئاجلا ةليل

 ةليلو ءناحجرلا ةليلو «ةزئاجلا ةليل :اهئامسأ نمو
 .(هريسفت )يف يكبسلا ىقتلا كلذ لقن «ردقلا ةليلو . ميظعتلا

 : نارفغلا ةليل

 1 فارين نم قتعلاو نارفغلا ةليل :اهئامسأ نمو

 : اهئايحإ ةفص -
 :نيلوق ىلع اهئايحإ ةفص يف ماشلا لهأ ءاملع فلتخاو

 ناك.دجاسملا يف ةعامج اهؤايحإ بحتسي هنأ : امهدحأ

 اهيف نوسبلي امهريغو رماع نب نامقلو «نادعم نب دلاخ

 دجسسملا يف نوموقيو «نولحتكيو نورخبتيو مهبايث نسحأ

 «ناضمرو نابعشو بجر يف داعيملا ةءارق يف ناوخإلا ةفحت# )١(

 ./87-817 ص «ىنشفلا يزاجح نب دمحأ نيدلا باهش خيشلل

 ا“



 لاقو «كلذ ىلع هيوهآر نب قاحسإ مهقفاوو .كلت مهتليل

 هنع هلقن ««ةعدبب كلذ سيل» :ةعامج دجاسملا ىف اهمايق ىف

 .(هلئاسماا يف ينامركلا 0

 ةالصلل دجاسملا يف اهيف عامتجالا هركي هنأ : يناثلاو

 ةصاخل اهيف لجرلا يلصي نأ هركي الو ء«ءاعدلاو صصقلاو

 مهملاعو مههيقفو ماشلا لهأ مامإ يعازوألا لوق اذهو

 . هللا ءاش نإ برقألا وه اذهو

 26 ل 0 دثض

 اك



 لئاضفلا يف ةفيعّضلا ثيداحألاب لمعلا

 : نابعش نم فصنلا ةليل ثيداحأ يف ةمهم ةصالخ
 روهمج نإ» : «فئاطللا» يف ىلبنحلا 5386 ظفاحلا لاق

 يف هجرخو اهضعب نابح نبا حّحصو ءاهونعف ةيدعحلا ةملأ

 .((هحديحصال

 ىفتا دقو» :«دوضنملا ردلا» يف يمتيهلا رجح نبا لاقو

 يوونلا هركذ امك مهريغو ءاهقفلاو نيثدحملا نم ةمئألا

 لئاضفلا يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زاوج ىلع «هريغو

 نكي ملام ءاهوحنو ماكحألا يف ال «بيهرتلاو بيغرتلاو
 .(فعضلا ديدش

 :كلذ عم ديعلا قيقد نباو «مالسلا دبع نبا زعلا طرتشاو

 :يبرعلا نب ركب يبأ لوقف.ماع لصأ تحت ًاجردنُم نوكي نأ

 اقلطم هب لمعي :ليقو .هلحم يف سيل .«اقلطم هب لمعُي ال»

 لقُتو «هضراعي ام ةمث نكي ملو «هريغ بابلا يف نكي مل اذإ
 بحاص دواد وبأ لاقو «هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع اذه

 بابلا يف دجي مل اذإ فيعضلا دانسإلا جرخي هنإ :«نئسلا)

 .هريغ

 ارا



 لضفو فصنلا ةليل لضف يف ثيداحألا نم درو امو

 .©0هيف طورشلا رفوتل «هفعض عم هب لمعلا زوجي امم اهئايحإ
 يكلاملا سابع نب يولع بيبحلا مامإلا دلاولا يديس لاق
 2 :«فيعضلا ثيدحلا ماكحأ يف فيطللا رع ول

 فيعضلا ثيدحلا ْنأ ىلع مهريغو ثيدحلا لهأ عمج

 دمج مامإلا كلذب لاق نممو «لامعألا لئاضف يف هب 7

 .مهريغو يربنعلاو «نانايفسلاو . كرابملا نباو لب نبا

 ءارحلاو لالحلا يف انيور اذإ :اولاق مهنأ مهنع لقت دقف
 .انلهاست لئاضملا ىف انيور اذإو ءانددش

 يوونلا ىَكَح دق :هصن ام «هيواتف» يف يلمرلا ةمالعلا لاق
 فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىلع عامجإلا هفيناصت نم ةدع يف
 .ةصاخ اهوحنو لئاضفلا يف

 نم ىلإ اهيف جاتحي ال لئاضفلا ثيداحأ :ربلا دبع نبا لاق
 رقي يرشلا اهرب تمس مكاحلا لاقو .هب جتحي

 نينجوت و «الالح مَرَحُي ملو مارح لَلَحُي مل درو اذإ ربخلا

 يف لهاستو .هنع ْ'ضُمَع ؛بيهرتو بيغرت يف ناكو امكح

 .هتياور

 نينسح خيشلل .««نابعش فصن ةليل لئاضف ىف ناسحلا تاملكلا» (0)

 ١. ص .يودعلا فولخم يلع دمحم
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 نع انيور اذإ :«لخدملا» يف لاق امك يدهم نبا ظفلو

 ديناسألا يف انددش ءماكحألاو مارحلاو لالحلا يف للي يبنلا
 .«باقعلاو باوثلاو لئاضفلا يف انيور اذإو «لاجرلا اندقتناو

 .لاجرلا ىف انحماستو ديناسألا ىف انلهاست

 :هنغ ينوميملا ةياور يف هنع هللا يضر دما مامألا لفل
 اهيف ءيجي ىتح ءاهيف لهاستي نأ لمتحي قئاقرلا ثيداحألا

 لجر هنإ :فاحسإ نبا نع ؛يرودلا سابع ةياور يف 0

 ءاج اذإو  اهوحنو يزاغملا ينعي  ثيداحألا هده هنع بتكت
 هيدي عباصأ ضبقو ءاذكه اموق اندرأ مارحللاو لالحلا

 .هأ. عبرألا

 مضنا اذإ فعضلا ةديدشلا ثيداحألا :ىلمرلا مامإلا لاق

 .بابلا اذه يف اهب جّتحُي ؛ضعب ىلإ اهضعب
 عَمْجَي مل نم لك نع َجِرْخُي نأ هللا همحر يئاسنلا بهذمو
 كلذ ىّوري ال نم :همزك يف تررتملاب دارعلاو ؛هكرت ىلع

 وأ «ةمولعملا دعاوقلل افلاخم نوكيو :هتهج نم الإ ثيدحلا

 ثيدحلا يف هعوقو هنم رهظي ملو ؛همالك يف بذكلاب فرع
 .«ةياقنلا» يف كلذ ىلع صن امك
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 يف دجي مل اذإ فيعضلا جرخي هنأ :دواد يبأ بهذمو

 ها.يأرلا ىلع هحجريو «هريغ بابلا
 هنأ :يكلاملا يبرعلا نبا ظفاحلا نع «حالصلا نبا لقنو

 لدتساو .ها .اقلطم فيعضلا ثيدحلاب لمعلا زوجيال

 نم ىَقلَتُب امنإ لئاضفلا نأب كلذل هللا همحر يبرعلا نبا
 مل نيدلا يف عرشو .ةدابع عارتخا فيعضلاب اهتاشثإف ءعرشلا

 .ىلاعت هللا هب نذأي

 لمعلا نإف كلذ ووكدسلا ظفاحلا ىف يفعوب ؟ تلق

 نم ةفيعض ةرامأب ةليضف ءاغتبال وه امنإ فيعضلا ثيدحلاب
 همالك هيجوت نكمي هنأ ىلع «ةدسفم كلذ ىلع بترتي نأ ريغ
 هنإ ىتح ًادج هفعض دتشا يذلا فيعضلا ثيدحلاب دارأ هنأب
 0 .راظنألا يلوأ دنع رابتعالاو جاجتحالا ةجرد نع طقس

 رمأ لامعألا لئاضف يف فيعضلاب لمعلا نأ :اذهب رهظف
 كل مدَقَت ام دعب ؛هيف عزانم الو ملعلا يلوأ دنع هيلع ْعَمْجُم

 أ 'عملعأ هللاو «هيجوتلا دو انا

 )١( ص ؛«فيعضلا ثيدحلا ماكحأ يف فيطللا لهنملا» 6-5.
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 فصتلا ةليلب فلّسسلا ءانتعا

 نابعش نم فصتنلا ةليلو» :ىلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق

 .لوحكمو .نادعم نب دلاخك ماشلا لهأ نم نوعباتلا ناك

 يف اهيف نودهتجيو اهنوُمظعُي ءمهريغو رماع نب نامقلو
 .اهميظعتو اهلضف سانلا ذخأ مهنعو «ةدابعلا

 رهتشا املف «ةيليئارسإ راثآ كلذ يف مهغلب هنإ :ليق دقو

 نم مهنمف .«كلذ يف سانلا فلتخا ؛نادلبلا يف مهنع كلذ

 لهأ دابع نم ةفئاط مهنم ءاهميظعت ىلع مهقفاوو مهنم ُهلِبَ
 .مهريغو ةرصبلا

 نباو ءءاطع :مهنم «زاجحلا لهأ ءاملع رثكأ كلذ ركنأو

 ءاهقف نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هلقنو «ةكيلم يبأ

 :اولاقو «مهريغو كلام باحصأ لوق وهو «ةئيدملا لهأ

 را و هل فلل

 هيأر اذهف «ةعدب عامتجالا نأ ىَري نم ىلع ركُت ال نحنو
 ىَري نأ هقح نم وهو «هثحبو هرظنو هداهتجا بسحب هركفو

 )١( ص «ىلبتحلا بجر نبال «فراعملا فئاطلا ١7١.
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 نينا ف : ىعسي هنأ مادام ناس رو ا رو
 اهيف عقي يتلا ىربكلا ةبيصملا نكل ؛هيلإ لوصولا يف دهتجيو
 «سانلا نع قئاقحلا بجَح وه «نيركنملا ءالؤه نم ريثك
 راهظتسالاو طابنتسالا ةهج وأ ءاهتلدأب طقف مهلاوقأ زاربإو
 يف سيل هنأ ؛ءاطسبلا نيفقثملاو ةماعلا نومهوي اذهبو ءاهيف

  .يفاذهو .بذك وأ لطاب ءاويس اه نأوي «لوقلا اذه الإ بابلا

 .بذكلاو سيلدتلا نيع وه ةقيقحلا

 اولوقو «متئش ام اوديأو «متئش امك اودهتجا : مهل لوقأو
 داي اد تناياو ءالاسلا ىلل ةراولا تاالخلا ناي دعي متنشاأم
 .مكلاوقأل انلاقم ناك ولو ؛ فالخلا اذه ناك امهم ءاج امك

 .متئش ام اوُدّرَو «متئش ام اوديأ مث

 لاق اميف هتنامأو بجر نبا ظفاحلا ىلإ ميركلا يخأ رظناو
 يف ماشلا ءاملع فلتخا :لاقف فالخلا ركذب همالك أدب دقف

 .نيلوقلا ىلع اهئايحإ ةفص
 .دجاسملا يف ةعامج اهؤايحإ بحتسي هنأ : امهدحأ
 لجرلا يلصي نأ هركي الو ءدجاسملا يف هركي هنأ : يناثلاو
 هاري ام حّحّصو حجر مث .همالك رخآ ىلإ .هسفن ةصاخل اهيف
 .برقألا وه اذهو :لاقف
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 نم انباحصأ تيل ايو «ةنامألا هذه مظعأ ام !ربكأ هللا

 ينالقعلا يقارلا جهنملا اذه نوظحالي ظاعولاو ةاعّدلا
 «ءاملعلاو ملعلا ىلع مهموجهو مهمالك يف يفاصلا

 .لئاضفلا هذهب نيلماعلاو نيدبعتملاو

 بابلا اذه يف ةعدبلاب لوقلا ىنعم

 ةئيس نوكتف «ةّنسلا لباق ام ىلع عرشلا يف قلطت ةعدبلاو
 .اهيلإ فرصنت قالطإلا دنعو «ةمومذم

 تحت جردناو ةوبنلا دهع دعب ثدحتسا ام ىلع قلطُيو

 و مم نست نكت ءاعرش نسحتسم ماع لصأ

 (لكألا بادآ باتك) يف ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لاق

 : (ءايحإلا» نم

 هنع يىهنملا لب «هنع ايهنم ٍةِلَي لوسرلا َدْعَب ام لك سيل»

 ؛هتلع ءاقب عم عرشلا نم ارمأ عفرتو «ةتباثلا ةّسلا داَضُت ةعدب

 تريغت اذإ لاوحألا ضعب يف بجي دق عادتبالا لب

 .ها.«بابسألا

 :«حتفلا» يف ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاقو

 لبصا تيحت جردني امم تناك نإ ةعدبلا نأ قيقحتلاو»

 تحت جردني امم تناك نإو ؛ ةنسح ىهف ؛اعرش نسحتسم
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 مسق نم يهفّآلإو «ةحبقتسم يهف ؛ًاعرش حبقتسم لصأ
 ها.«ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت دقو «حابملا

 مامإلا .ةسمخلا ماكحألا ىلإ اهماسقنا ىلإ بهذ نممو

 مامإلا هلقن امك «مالسلا دبع نبا زعلا هخيشل اعبت يفارقلا
 .(ماصتعالا» يف يبطاشلا

 ةعدب سيل ءايحإلا نأ :ىَنَع لوألا لوقلا ىلإ بهذ نمف
 تحت هجاردنال هلعلو ءةنسحتسم ةعدب وه لب .«ةمومذم

 ناعورشملا ءاعدلاو ركذلا وهو ءاعرش نسحتسم لصأ
 ظ .لاحو تقو لك يفو ءاهريغو دجاسملا يف ًاعامتجاو ًادارفنا

 ًاعرش ةمومذم ةعدب هنأ :ىَنَع يناثلا لوقلا ىلإ بهذ نمو
  عرشلا اهب دري مل ؛نيعم تقو يف ةنيعم ةدابع مازتلا ةهاركل
 ] ٍ .موزللا ليبس ىلع هيف

 مايألا صيصخت نإ» :ىلاعت هللا همحر يفارقلا مامإلا لاق
 ؤ ها.«ةهوركم ةعدب ؛ةدابعلا نم عونب اهريغ وأ ةلضافلا

 موي مايص مازتلا نإ» :ىلاعت هللا همحر يبطاشلا لاقو

 ظ ها .«ةمومذم ةعدب ؛هتليل مايقو «نابعش نم فصنلا

 عدبلا عوضوم يف فاو فاش قيقحت !ماصتعالا» يفو
 ةقلعتملا تاعوضوملا مهأ نم وهو ءاهطباوضو اهفيرعتو
 .هعجارف «ماكحألاب
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 . ضعبب فصنلا ةليل ءايحإ بابحتسا ىلع جرد دقو
 نيدلا باهش ةمالعلا ءاعامتجا اهضعببو ادارفنا تادابعلا

 اعبت (ناوخإلا ةفحت) هباتك يف ينشَفلا يزاجح نب دمحأ
 ةلاح يف بجر نبا ظفاحللو ءاقلطم يلازغلا مالسإلا ةجحل
 ىلإ نيبهاذلا مهقفاو نمو نيعباتلا نسم ةمئأللو «دارفنالا

 .عامتجالاو دارفنالا يتلاح يف هبابحتسا

 درو امل بحتسم فصنلا ةليل ءايحإ نأ لصاحلاو» :لاقف

 ددع نييسعت ريغب ةالصلاب كلذ نوكيو «ثيداحألا نم هيف

 ءاعدلاو ىلاعت للا وكذب دا رد نارقلا 01و نضوصخب

 ةءارسقبو «ىدارفو ةعامج ِةِكَي يبنلا ىلع ةالصلاو «حيبستلاو
 ريسفتلل سلاجملاو سوردلا دقعو ءاهعامسو ثيداحألا

 . روضحو «ةليللا هذه لئاضف ىلع مالكلاو «ثيداحألا حرشو
 .ها .«تادابعلا نم كلذ ريغو ءاهعامسو سلاجملا كلت



 ًاعامتجاو ًادارفنا ركذلا لضق

 لامعألا ريخ وهف «لاحو تقو يأ يف ىلاعت هللا ركذ امأ
 ًالمع مدآ نبا لمع ام» :ثيدحلا يفو ؛ىلاعت هللا دنع اهاكزأو
 .«ىلاعت هللا ركذ نم ؛ هللا باذع نم هل ىجنأ

 ثيدحلا هيلع لدي امك هيف ُبْعَرُم عورشم هيف عامتجالاو
 نإف «ينركذ اذإ هعم انأو «يب يدبع نظ دنع انأ» :يسدقلا

 هتركذ لام يف ينركذ نإو «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ
 '«مهنم ريخألام يف

 الإ ؛ىلاعت هللا نوركذي موق دعقي ال» :ملسم ثيدحو

 .ةنيكسلا مهيلع تلزنو «ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح
 .(«هدنع نميف هللا مهركذو

 ءملعلا ةركاذم ىلع عامتجالا لضف :امهنم ذخؤيو

 ىلعو ءهقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ةءارقو «نآرقلا ةسرادمو
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 اهيف عامتجاللو «ىلاعت هلل ركذ اهلك ذإ «بيهرتلاو بيغرتلا
0 

 : فلسلا ةمئأ ضعب لاوقأ

 هلماع ىلإ بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع يور دقو
 نهيف ْعِرَفُي هللا نإف ءةنسلا نم لايل عبرأب كيلع» :ةرصبلاب

 نم فصنلا ةليلو ءبجر نم ةليل لوأ :اغارفإ ةمحرلا

 .رظن هنع هتحص يفو .«ىحضألا ةليلو ءرطفلا ةليلو «نابعش
 يف باجّتسي ءاعدلا نأ انغلب» :هنع هللا يضر يعفاشلا لاقو

 فصنو «بجر لوأو «نيديعلاو «ةعمجلا ةليل :لايل ةسمخ
 .(نابعش

 تسب نلاغت هللا نإز: لاق نااعتدنلا هيحر تعك نع هوو
 .نيزتت نأ اهرمأيف ةنجلا ىلإ ليربج نابعش نم فصنلا ةليل

 موجن ددع هذه كنتليل يف قتعأ دق ىلاعت هللا نإ) :لوقيو

 ةنزو رجشلا قرو ددعو ءاهيلايلو ايندلا مايأ ددعو .ءامسلا

 .(لامرلا ددعو «لابجلا

 نينسح خيشلل ««نابعش فصن ةليل لئاضف يف ناسحلا تاملكلا» )١(
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 يبأ نع ءرشعم وبأ انثدح :لاق روصنم نب ديعس ىورو

 ةليل نم ام» :لاق راسي نب ءاطع نع « سيق نب دمحمو ءمزاح

 هللا لزني «نابعش نم فصنلا ةليل نم لضفأ ردقلا ةليل دعب

 الإ ؛مهلك هدابعل رفغيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت
 .(محر عطاق وأ «نحاشم وأ ءكرشمل

 دلع دع دز دع د

44 



 نابعش نم فصْنلا ةليل نم ةيميّت نبا فَقوَم

 يف يور دقف ءفصنلا ةليل امأو» :ةيميت نبا خيشلا لاق
 اوناك مهنأ فلسلا نم ةفئاط نع لقثو ءراثآو ثيداحأ اهلضف

 .فلس هيف همّدقَت دق هدحو اهيف لجرلا ةالصف ءاهيف نولصي

 .اذه لثم ركتي الف هي

 ىف ةماع ةدعاق ىلع ىنبم اذهف ؛ ةعامج اهيف ةالصلا امأو

 ْ :تاعون هنإف ؛«تادابعلاو تاعاطلا ىلع عامتجالا

 ل ا

 ةالصو ؛«نيدسيعلاو .ةعمجلاو ءسمخلا تاولصلاك

 يغبني ةبتار ةنّس اذهف «حيوارتلاو «ءاقستسالاو ءفوسكلا

 .ةموادملاو اهيلع ةظفاحملا

 .عوطت ةالصل عامتجالا لثم «ةبتار ةّنسب سيل ام : يناثلاو

 ءءاعد وأ هللا ركذ وأ «نآرق ةءارق ىلع وأ «ليللا مايق :لثم

 ىّلص هلك يبنلا نإ ةبتار ةداع ْذِخَتِي مل اذإ هب سأب ال اذهف

 ناكو ءركذ ام لإ هيلع موادي ملو ناعما ةعامج يف عوطتلا

 يقابلاو أرقي نأ مهنم ادحاو اورمأ ؛اوعمتجا اذإ هباحصأ

 .لوعمتسي
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 :امهنع هللا يضر ىسوم يبأل لوقي باطخلا نب رمع ناكوأ

 .لوعمتسي مهو أرقيف ءانبر انركذ

 دحاو مهنمو ةفّصلا لهأ ىلع جرخ ٍةْكَي يبنلا نأ ' يور دقو
 نيذلا نيرايّسلا ةكئالملا يف يور دقو .مهعم سلجف أرقي
 .فورعملا ثيدحلا..ركذلا سلاجم نوعبتي

 نم عوطت ةالص ىلع يلايللا ضعب اوعمتجا اموق نأ ولف

 ءهركي مل ؛ ةبتارلا ةئسلا هبشت ةبتار ةداع كلذ اوذختي نأ ريغ
 نسم هيف امل .هوركم تاقوألا نارودب ةرئاد ةداع هذاختا نكل

 كلذ غاس ولو «عورشملاب عورشملا ريغ هيبشتو ةعيرشلا رييغت
 رهظلا نيب وأ ءىحفلا تنقو ىرسخأ ةالص لّمعي نأ غاسل
 جح وأ «نيديعلا ىف ناذأ وأ «نابعش يف حيوارت وأ .رصعلاو

 ليدبتو هّللا نيدل رييغت اذهو .سدقملا تيبب ةرخصلا ىلإ

 ظ .اهريغو دلوملا ةليل يف لوقلا اذكهو هل

 نأ يهو «ةعيرشلا يف ةبحتسم نكت مل ام ةهوركملا عدبلاو

 عرش الب ةبرقو ًانيد ًائيش لعج نمف ؛هللا هب نذأي مل ام عرشب
 :هلوقب ِةِلَي يبنلا هانع يذلا وهو «لاض ٌعدتبم وهف ؛ هللا نم

 رمأ ام :ةعرشلاو «ةعرشلا دض ةعدبلاف ««ةلالض ةعدب لك»

 عمج و .دحاو مامإ ىلع حيوارتلا يف عامتج لاك .هدهع ىلع
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 وحنو «جراوخلاو ةدرلا لهأ لاتقو .فحصملا يف نآرقلا

 لثم «ةلالضو ةعدب وهف هلوسرو هللا هعرشي مل امو «كلذ

 صخ امك «هيف ةدابع ىلع عامتجاب نامز وأ ناكم صيصخت

 ص امكو «دايعألاو عمجلا مايأو «تاولصلا تاقوأ عراشلا

 هعرش امب دجاسملا رئاسو ةثالثلا دجاسملاو ءاهفرشب ةكم

 .هبسحب لك تادابعلا عاونأو تاولصلا نم اهيف

 صوصنلا نسم عرشلا ةلدأ نيب عمجلا رهظي ريسفتلا اذهبو
 ملام وهو «ةعرشلا دض ةعدبلاب دارملا نإف «تاعامجإلاو

 امم هنأ لعف يف عامجإ وأ صنب تبث ىّتمف «نيّدلا يف عرشُ
 دقو ؛ةعدب نوكي نأ نع كلذب جرخ ؛هلوسرو هللا هبحي

 2( ”دانكلا دعاوقلا نم ةريبك ةدعاق يف أطوسبم كلذ ترزق

6.: 
 «”هلا ”»ا ”ف

 )١( ىىواتفلا» 7/97 177.
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 ةليللا هذه ىف ةدراولا راثآلا

 هيلع ًاّيلع ّنأ يلاكبلا فون نع درو ام اهنمف ؛راثآلا امأو
 رظني اهيف جورخلا رثكأف «نابعش نم فصنلا ةليل جرخ مالسلا
 لثم يف ةليل تاذ جرخ مالسلا هيلع دواد نإ :لاقف ءامسلا ىلإ

 هللا اعد ام ةعاسلا هذه نإ» :لاقف ءامسلا ىلإ رظنف ةعاسلا هذه
 .هل رفغ لإ ةليللا هذه يف دحأ هرفغتسا الو .هباجأ الإ دحأ
 نأ ءاشهاك لأ ا عانق وا ا حاس «اراتع نكي ملاك
 «ةبطرغ وأ ةبوك بحاص وأ «ًايباج وأ ءاّيطرش وأ ءافيرع
 . .روبنطلا :ةبطرغلاو «لبطلا :ةبوكلا :فون لاق -

 نملو ةليللا هذه ىف كاعد نمل رسفغا .ءدواد بر مهللا

 ] .(اهيف كرفغتسا

 وبأ انثدح :لاق «هنئس» يف روصنم نب ديعس هاور ام :اهنمو

 راسي نب ءاطع نع «سيق نب دمحمو «مزاح يبأ نع «رشعم ظ

 نم فصنلا ةليل نم لضفأ ردقلا ةليل دعب ةليل نم ام» :لاق
 هدابعل رفغيف ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لزني «نابعش
 .«محر عطاق وأ ؛نحاشم وأ ؛كرشمل الإ مهلك

 ةليللا هذه مايق بابحتسا :راثآلاو ثيداحألا هذه نم دافتسيف
 تاحفتل ًاضرعت ؛ءاعدلاو ركذلاو نآرقلا ةوالتب اهيف داهتجالاو
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 نع «هريغو ىناربطلا هاور ثيدح ىف ءاج امك هللا ةمحر

 اهدعب ىقشي الف ةحفن هبيصت نأ مكدحأ لعلف ءاهل اوضرعتن

 ظ .( ادبأ

 : ءالضفلا ضعب لوق نسحأ امو
 هفصن ةليل رهشلا اذه ُفرشأَق ٌايْلَّصُم فيرشلا فصنلا ةليل مقّف

 هفتَح ةفيحص هيف تحسّن دقو ًانمآ فصل لا يف تاب دق ىتف نم مكف

 هفرّصب هيف توملا موُجُه رذاَحو 2 هئاضقنا لبق ريخلا لعفب ردابف
 ٠ ١ ْ ريع
 00 الحلا هنن را ركل دقنع ةلنعإ هءاجر نسسحاو هلل هموي مصو

 2 5 1 و هام ع! 5.

 يرامغلا قيدصلا نب دمحم نب هللا دبع ديسلل «نايبلا نسحا )١(

 ١١. ص
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 ةليللاب ةيانعلل يوبّنلا هيِجوَنلا

 مانتغاو فصنلا ةليلب ةيانعلاب ملسو هيلع هللا ىلص رمأ دقو

 نع «.هنع هللا يضر يلع نعف ءاهيف حلاصلا لمعلا ةكرب

 اوموقف ؛نابعش نم فصنلا ةليل تناك اذإ» :لاق ِةْيْلَي يبنلا

 اهيف لِزنَي ىلاعتو كرابت هللا نإف ءاهموي اوموصو ءاهليل
 رفغتسم نم الأ : لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ سمشلا بورغل

 الأ ,هيفاعأت ىلتبم نم الأ ,هقزرأف قزرتسم نم الأ « هل رفغأف

 ا ها نبا هاور .« رجفلا علطي ىتح ...اذك الأ ءاذك

 :«بيرقتلا» يف لاق «ةربس يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ هيف
 .«نوقابلا هقعضو» :«ةصالخلا» يفو .«عضولاب هومرا

 هركذ دقو ؛لامعألا لئاضف ىف ربتعم هدهاوشب ثيدحلاف
 ىف يرذنملاك «لئاضفلا بتك ىف نوققحملا ءاملعلا

 مدجتملا» يف يطايمدسلا فرشلاو .بسيهرتلاو بسيغرتلا
 .(فراعملا فئاطل» يف بجر نباو ««حبارلا

 ةربتعم هب ريصت لصأ اهل ةلأسملا هذه نأ : لصاحلاو
 .عساو هللا لضفو ءرجألاو باوثلا ءاجر لمعلل
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 نابعش يف ءاعّدلا

 ' ميظع لاجم هلك نابعشو لب «نابعش نم فصنلا ةليل
 ءاهعاونأ عيمجب تاريخلا ىلإ ةعراسملل ميرك ناديمو

 لضاف نامز وهو ءاهباوبأ لك نم اهبابسأب ذخألا يف سفانتلاو
 ناسحإلاو ربلا عاونأ نم هيف ملسملا رثكتسي نأ يغبني كرابم
 .ةفورغملاو

 ةجاحلا حاتفم وهو «جرفلا باوبأ مظعأ نم ءاعدلاو
 سفنتمو « نيرطضملا أجلمو «تاقافلا باحصأ حورتسمو

 . براملا يوذ

 * ّددْكَو ادت كَحَر امرأ :لاقف ىلاعت هللا هب رمأ دقو
 .4 ل بح َبِحتْسَأ ؤوعدأ مكبر لَكَ وإ# :ىلاعت لاقو

 ملأ يذلا لجرلا هيلع همالسو هللا تاولص رشثب دقو

 باب مكنم هل حبق نما لَم لاقف .نيموحرملا نم هنأب ءاعدلا

 يسع ًائيش هللا لكس امو «ةمحرلا باوبأ هل تحتف ؛ءاعدلا
 .مكاحلاو «يذمرتلا هاور «ةيفاعلا لأسي نأ نم  هيلإ بحأ
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 ةياعوب يسعرمو . هللا ظفحب ظوفحم هنأب يعادلا ٍةِكَي رشبو

 ) ءادعألا هب لتاقي يذلا حالسلاك هيدي نيب نوكت ةصاخ

 .هسفن نع هب عفاديو

 رونو «نيدلا دامعو «نمؤملا حالس ءاعدلا»: لي لاقف

 . دانسإلا حيحص : لاقو «مكاحلا هاور «ضرألاو تاوامسلا

 ءاعدلا عم كلهَي ال هنإف ء«ءاعدلا يف اوزجعت ال٠: لكي لاقو

 ظ .مكاحلاو ««هحيحص) يف نابح نبا هاور «دحأ

 رديو مكودع نم مكيجني ام ىلع مكلد أ الأ»: ِةكَي لاقو

 ءاعدلا نإف ؛ .مكراهنو مكليل يف هللا نوعدت ؟مكقازرأ مكل

 ظ .ىلعي وبأ هاور "نمؤملا حالس
 .لويتم هللا ىلع ةلابقز و راحت هنورعا نأن يعادلا كف رّشبو

 هييلإ لجرلا عفر اذإ يحتسي «ميرك ّيَيَح هلل نإ": و لاقف
 .يذمرتلاو .دواد وبأ 75 «نيتبئاخ ارفص امهّدري نأ هيدي

 يناسب .«هحيحص» يف نابح نباو ءهجام نباو «هنسحو

 ش .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 عفري نأ هدبع نم يحتسي «٠ ميرك ميحر هللا نإ: ليك لاقو

 :لاقو ؛مكاحلا هاور ؛اريخ امهيف عضي ال مث ؛هيدي هيلإ

 .دانس إلا حيحص
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 دق «يعادلل ريح اهلك اهنأو «ةباجإلا هذه ةيفيك نيبو
 وأ كلذ ملع ءريخ هلك يعادلا لاحف ءالآم وأ الاح هكردي

 الو مثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم نم ام»: ةييلاقف .هلهج

 هل لَجَعي نأ امإ : ثالث ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ ؛محر ةعيطق

 هنع فرصي نأ امإو «ةرخآلا ىف هل اهرخدي نأ امإو «هتوعدب

 هاور .«رشكأ هللا» : لاق ءرثكن اذإ :اولاق ««اهلثم ءوسلا نم

 اتق ىكاسلاو الدي ديئاببآب نامي ربأو :رازتلاو مدا
 .دانسإلا حيحص

 ففخيو «ثراوكلا تامجه ٌدْصَي ءاعدلا نأ ِةلَك ربخأو

 . هللا ردقب هللا ردق

 ءردق نم رذح ينغي الا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 هاقليف لزنيل ءالبلا ّنإو «لزني مل اممو «لزن امم عفني ءاعدلاو

 «يناربصطلاو «رازبلا هاور («ةمايقلا موي ىلإ ناجلتعيف ءاعدلا

 .دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو

 رمعلا يف ديزي الو «ءاعدلا الإ ءاضقلا دري ال» : ٍهِظع لاقو

 . بيرغ نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور «ربلا الإ

 يف رارمتسالا ءاعدلا ةباجإ قيرط نأ ىلإ ب اندشرأو
 .تقو لك يف هللا نم لاؤسلا ىلع ماودلاو «بلطلا
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 .دئادشلا دنع هل هللا بيجتسمي نأ هرّس نما١:ِكَي لاقو
 .مكاحلاو .يذمرتلا هاور اءاخخرلا يف ءاعدلا نم رشكيلف

 . دانسإلا حيحص :لاقو

 (ءاخرلا يف ءاعدلا نم هللا ىلع ٌمركأ ءيش سبيلا :ِيكَي لاقو
 ,«هحيحصا) ىف نابح نباو .هجام نباو ء«يذمرتلا هاور

 | .دانس إلا حيحص :لاقو مكاحلاو

 ىوقأ نم ءاعدلا نأ ىلع لدت اهريغو ثيداحألا هذهف
 .هجلاعيو هعفادي ءالبلا ودع وهو ؛هوركملا عفد يف بابسألا

 ثيدحلا يف رم امك «لزن اذإ هففخي وأ هعفريو هلوزن عنميو
 :تاماقم ثالث ءالبلا عم ءاعدلل نأ نافأ يذلا قبايبلا

 .هعفديف ءالبلا نم ىوقأ نوكي نأ : لوألا

 ءءالبلا هيلع ىوقيف «ءالبلا نم فعضأ نوكي نأ : يناثلا

 .ًافيعض ناك نإو هفَحي دق نكلو دبعلا هب باصيف
 دق نكلو «هبحاص امهنم دحاو لك عنمبو امواقتي نأ : ثلاثلا

 هبحي ال ءاعد نوكي نأب هسفن يف هفعضل امإ «هنع هرثأ فلختي
 ىلع هلابقإ مدعو بلقلا فعضل امإو «ناودعلا نم هيف امل هللا
 وخلا سوقلا ةلزنمب نوكيف ؛ءاعدلا تقو عصب هللا

 نعش ايورخ نع دراي دولا ذإل ا ا



 نيرو «مارحلا لكأ نم «ةباجإلا نم عناملا لوصحل امإو
 وهللاو ةوهشلاو ةلفغلا ءاليتساو ءبولقلا ىلع بونذلا

 ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا «كردتسم» يف امك اهيلع هتبلغو

 نيسكرب تناول ارضا :لاق يو يبنلا نع .هنع هللا يضر

 .«هآل لفاغ بلق نم ءاعد لبقي ال هللا نأ اوملعاو «ةباجإلاب
 هللا نع بلقلا ةلفغ نكلو ؛ءادلل ليزم عفان ءاود ءاعدلاف

 امك ءاهفعضيو هتوق لطُبي مارحلا لكأ كلذكو « هتوق فعضت

 0 لا ياا

 الإ لبقي ال بيط هللا نإ ءسانلا اهيأ» :86 هللا لوسر لاق

 : لاقف «نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رم أ هللا نإ ابيط

 # ٌميِلَع َنوُلَمْعت امي نإ اسِيدَص وُلَمْعَأو تبطل ني أول لسيرلا اهيأكي#»
 نم ولك ْأَويَماَء سل اهي هيأت :لاقو . 5١[ ةيآلا «ءنونمؤملا ةروس]

 ليطُي لجرلا ركذ مث ١[. ةيآلا «ةرقبلا ةروس] # م ووو ام ٍتاَبَيَط

 اي ..براي :ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا

 يذغو مارح هسبلمو «مارح هبرشمو ؛مارح همعطمو . .ب

 .«؟كلذل باجتسي ىّنأف «مارحلاب

 :هيبآل «دهزلا» باتك يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ركذو

 زع هللا ىحوأف ءأجرخم اوجرخف «ءالب ليئارسإ ينب باصأ»

 ديعصلا ىلإ نوجرخت مكنإ :مهربخأ نأ مهيبن ىلإ لجو
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 .ءامدلا اهب متكفس دق ًافكأ يلإ نوعفرتو «ةسجن نادبأب
 مكيلع يبضغ دتشا نيح نآلا نسا تا اي

 00 لإ ف 2 ب

)0( 

 ص 3 5 م

 نابعش فصن ءاعد

 بيضا ةلبلر ” سا نينو ءاهد اة هللا لوسو عرق فيش شي مل
 فصنلا ةليلب ةصاخ ةنيعم ةالص تبثت مل كلذكو ةاسنخ نب

 عاونأ يأب : اقلط اهتايخ ان بيغ رتلا ءاس امتا وي 2 ناعتلا قف
 قّدّصتو ىَلصو اعدو أرق نمف «نييعت نود ةدابعلاو ءاعدلا
 باوشلا لانو اهايحأ دقف ؛ةدابعلا عاونأ نم هل رسيت امب لمعو
 .هللا ءاش نإ كلذ ىلع

 يف ءاعُد اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح يف درو دقو

 هنع عضوف لي هللا لوسر يلع لخدا : هنو لوقت هليوط ضن
 ةليدست ريغ ىندخات ءامهسبلف ماق نأ متّتسَي مل مث 0

 )١( ص «جرفلا باوبأ» ١١-١10.



 هتكردأف .هعبتأ تجرخف يتابحيوص ضعب يتأي هنأ تننظ

 .ءادهشلاو تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسي دقرغلا عيقب عيقبلاب

 ةجاح يف انأز كبر ةجاح يف تنأ يمأو يبأب :(”تلقف

 يندقحلو ءلاَع سفن يلو يترجح تلخدف تفرصناف ءايندلا

 يبأب :تلقف «؟ةشئاع اي َقَتلا اذه ام» :لاقف لي هللا لوسر
 تسمق نأ مدّتسَت مل مث «كيبوث كنع تعضوف ينتيتأ .يمأو

 ضعب يتأت كنأ تننظ ةديدّش ةريغ ينتذخأف ءامهتسبلف

 .عنصت ام عنصت عيقبلاب كتيأر ىتح «يتابحيوص

 كيلع هللا فيحي نأ نيفاخت تلنكأ !ةشئاعاي» :لاقف

 فصنلا ةليل هذه :لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ ؟هلوسرو

 «بلك منغ روعش ددعب رانلا نم ءاقتع اهيف هللو «نابعش نم

 عطاق ىلإ الو ؛نحاّسشم ىلإ الو «كرشُم ىلإ اهيف هللا رظني ال

 نمدم ىلإ الو «هيدلاول َقاَع ىلإ الو لبسم ىلإ الو ءمحر

 .ةشئاع اي» :يل لاقف .هيبوث هنع عضو مث :تلاق ءارمخ

 ماقف «يمأو يبأب معن :تلق «؟ةليللا هذه مايق يف يل نينذأت

 هسمتلأ تمقف «ضبق دق هنأ تننظ ىتح ًاليوط دجسف

 ةتعمسو «تحرمف كرحتف ؛هيملق نطاب ىلع يدي تعضوو

 .يسفن يف تلق :يأ )١(



 كاضرب ذوعأو .كباقع نم كوفعب ذوعأ» :هدوجس يف لوقي
 ءانث يصحأ ال ءكهجو لج .كنم كب ذوعأو ؛كطخس نم
 هل َنِهَثركذ حبصأ املف ؛«كسفن ىلع تين تينثأ امك تنأ كيلع
 ٌنِهيِمْلعَتا :لاقف ءمعن : :تلقف ؟نِهِيِمَلعَت ةشئاع اي١ :لاقف
 نأ ينرمأو نهينملع مالسلا هيلع ليربج نإف ٠ :نهِيِمَلَعو
 .يقهيبلا هاور : «بيغرتلا» يف لاق .«دوجسلا يف جدر

 نابعش نم فصنلا ةليل تناك» :تلاق اهنع ةياور يفو

 ليللا فوج يف ناك املف ,يدنع ِةِِكَم هللا لوسر ناكو تلا

 يطرمب تعفلَتف ةَريغلا نم ءاسنلا ذخأي ام ينذخأف هتَدَقَف

 « يترجح ىلإ تفرصناف .هدجأ ملف هئاسن رجح يف هتبلطف

 كل دجسا :هدوجس ىف لوقي وهو طقاسلا بوثلاك هب انأ اذإف

 اهب تينج امو يدي هذهف «يداؤف كب نمآو .يداوسو يلايخ
 بنذلا رفغا ميظع اي ءميظع لكل ىَجْري ميظع اي «يسفن ىلع
 .(هرصبو هعمس قّشو ؛هقلخ يذلل يهجو دجس «ميظعلا

 نم كاضرب ذوعأ» :لاقف ادجاس داع مث «هسأر عفر مث
 تنأ كنم كب ذوعأو .كباقع نم كوفعب ذوعأو .كطخس
 ٌرّفَعَأ : دواد يخأ لاق امك لوقأ .كسفن ىلع تينثأ امك
 .(دّجسي نأ هل قحو «يديسل بارتلا يف يهجو
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 ءاَيقن كرشلا نم ّيقت أبلق ينقزرا مهللا» :لاقف هسأر عفر مث

 .(«ايقش الو ايفاحال

 :لاقف «لاع ْسْفَن يلو ةليمخلا يف يعم لخدف فرصنا مث

 ] ىلع هديب حسمي قفطف هتربخأف (؟ءاريمح اي ْسْفّنلا اذه ام»

 .ةليللا هذه ىف اتيقل ام نيتبكرلا نيتاه حيو» :لوقيو «يتبكر

 ايندلا ءامسلا ىلإ اهيف هللا لزني «نابعش نم فصنلا ةليل هذه

 .«نحاشملاو «كرشملا الإ هدابعل رفغيف
 :نانسفع: ناكدعحلا ناذهو

 ليللا نسم ٍَي هللا لوسر ماق» :تلاق اهنع هللا يضر اهنعو

 تيأر املف «ضبق دق هنأ تننظ ىتح «دوجسلا لاطأف ىلّصَف

 هتعمسف «تعجرف «كرحتف هماهبإ تكرح ىتح تمق ؛كلذ

 كاضرب ذوعأو .«كباقع نم كوفعب ذوعأ) :هدوجس ىف لوقي

 كيلع ءانث يصحأ ال .«كيلإ كنم كب ذوعأو ءكطخس نم

 .(كسفن ىلع تينثأ امك تنأ

 اي) :لاق هتالص نم غرفو ءدوجسلا نم هسأر عفر املف

 «؟كب َساَخ دق يبنلا نأ تننظأ - !ءاريمح اي : وأ  !ةشئاع

 لوطل تضبق كنأ تننظ ينكلو هللا لوسر اي هللاو ال :تلق

 .كدوجس

 .(؟هذه ةليل يأ نيردتأ» :لاق
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 «نايعش نم فصنلا ةليل هذه :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق

 نابعش نسم فصنلا ةليل يف هدابع ىلع ُعلَطَي لجو زع هللا نإ
 دقحلا لهأ َرَخْويَو ,نيمحرتسملا محريو «نيرفغتسملل رفغيف
 اهنع ثراحلا نب ءالعلا قيرط نم يقهيبلا هاور .«مه امك

 ةشئاع نم عمسي مل ءالعلا نأ ينعي ؛«ديج لسرم اذه» :لاقو
 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .اهنع هللا يضر

 .هقح هفوي ملو هردغ اذإ :هب ساَخخ :لاقي
 يف تبهذو كب ترَّدغ يننأ تننظأ :ثيدحلا ىنعمو

 23 ةليينلا نيبلاو ةجفملا راكلاب وهو ى.ةلريغ ىلإ فايل

 )١( يرذنملل «سيهرتلاو بيغرتلا» .
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 نباص وت

 ترَحمو روهشُم 8

 2 ةروس بيترت عم ءاعدلا اذه ةءارقب ةداعلا ثاررح لفو

 :وهو # سي #

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 اي ؛ماركإلاو لالجلا اذ اي «هيلع َنَمُي الو نملا اذ اي مهللا
 راجو ,نيجآللا رْهظ تنأ الإ هلإ ال .ماعنإلاو لوطلا اد

 .نيفئاخلا نَمأمو «نيريجتسملا

 يرطب 0 ا ديس سبا

 بانتكلا مأ ف كدنع يتبأو ير راقإو يدرطو يتمرحد

 هع امهم اف لسرملا كلين ناسل ىلع لربملا كراك

 < ندكحلا أ هدو كلو

 .«مركملا نابعش نم فصنلا ةليل يف مظعألا يلجتلاب يهلإ

 ريب لاس و

 انع فشكت نأ كلأسأ «مربيو ميكح رمأ لك اهيف قرفي يتلا



 تنأ كنإ «ملعأ هب تنأ امو «ملعن ال امو ملعن ام ءالبلا نم

 .مركألا زعألا

 هدي صو هلا نيلشو لمجتما ١ ليس ىلع ىلاعت هللا .ىلعو
 ىهتنا. 'ملسو

 ينتبتك تنك نإ مهللا» ءاعدلا اذه يف هلوقو : تلق

 .ةعجارملاو قيقحتلا دنع باوصلا وه اذه ,كخلإ...كدنع

 أ نا هنبقب داير ةارؤاطملا ةروهشملا بتكلا نم ريثك يفو

 يح كلذو .خاسّنلا نم فيِرحَت هلعلو «طلغ وهو «سباتكلا

 :ىلاعت لاق امك .تابثإلا الو وحّملا لبقي ال باتكلا ّمأ يف

 هيمو 4 ينكحلا أ ندور بيرد ' هدأ أخنَي)

 ثيدحلا ةمئأ نم انخياشم نم ةلمج ىلع رمألا اذه تضرع
 ْ .هيلع ينّتبتف هقفلاو

 هللا يضر دوعسم نبا نع ءاعدلا اذه نم لَمُج تدرو دقو

 ايندلا يبأ نب داو .«فّئصملا» يف ةبيش 5 نبا جرخأ دقف «هنع

 لإ ؛تاوعدلا هذهب دبع طق اعد ام» :لاق هنع «ءاعدلا» يف

 : هتشيعم يف هيلع هللا عسو
 اذ اي «ماركإلاو لالجلا اذ اي ؛كيلع َنَمُي الف نملا اذ اي

 راجو نيئجآللا رهظ تنأ الإ هلإ ال ؛ماعنإلاو لولا
 مأ يف كدنع ينتبتك نإ «نيفئاخلا نمأمو سبل
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 اديعس كدنع ى نتتناو ءءاقشلا مسا ينع حماف ؛ نقش باتكلا
 يسبل

 يقوم ام هنا شتت » كباتك يف لوق كا علل هوب
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 :يبهذلا لاق ءيطساولا قاحسإ نب نمحرلا دبع هدنس يفو )١(

 نبا هقثو «يقشمدلا نمحرلا دبع وبأ ,نمحرلا دبع نب مساقلاو

 ميسمتو «ىلعك ةباحصلا ءامدق نع اريثك لسري» :يبهذلا لاقو «نيعم

 .هأ .«دوعسم نباو ؛يرادلا

 نيب عاطقنالاو «قاحسإ نبا فعض :ناتلع هيف ثيدحلا اذه دنسف

 يريم دي رعب دا ع حا .دوعسم نباو مساقلا

 ١95/6. «ريسلالا



 دى هع + ُ

 ةليلب ةصاخ تسيل فلسلا نع ةروثأم ةيعدأ تدرو دقو

 اهتءارق نيفراعلا ضعب نسحتسا نكلو «نابعش نم فصنلا

 بسحب هل كلذ رسيت اذإ ةليل لك يفو لب «ةليللا هذه يف
 :ردقلا ةليل ءاعد اهنمو «ةقاطلا

 ينإ مهللا «ءينع فعاف وفعلا بحت ميرك وفع كنإ مهللا»
 ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ
 يلايللا لضفأ هذهو ءردقلا ةليل يف كلذ دورول .«ةرخآلاو

 .اهدعب

 مالسلا هيلع مدأ ءاعد

 هب سأب ال دنسب عمج هاور ام ءاضيأ هب ىعدُي ام ىلوأ نمو
 طبه امل» :ِةككَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةزرب يبأ نع

 ماقملا فلخ ىلصو اعوبسأ تيبلاب فاط «ضرألا ىلإ مدآ
 لبقاف يتينالعو يرس ملعت كنإ مهللا : لاق مث . نيتعكر



 يسفن يف ام ملعتو ؛يلْؤس يطعأف يتجاح ملعتو . يترذعم
 .يبنذ يل رفغاف

 ىتح ًاقداص ًانيقيو ءيبلق رشابي اناميإ كلأسأ ينإ مهللا

 .كئاضقب ينّضَرو «يل تبتك ام الإ ينبيصي ال هنأ ملعأ
 كل تبجتساف ءاعدب ينتوعد كنإ «مدآ اي : هيلإ هللا ىحوأف

 تبجتسا الإ كدعب نم كتيرذ نم دحأ هب ينوعدي نلو : هيف
 نسم هل ترجتاو ءهمغو همه تجرفَو ؛هبنذ هل ترفغو .هل

 .(اهديري ال ناك نإو ؛ةمغار ايندلا هتتأو ءرجات لك ءارو

 .ىهتنا

 يناليجلا مامإلا ءاعد

 وهو «ءاعدلا اذه يناليجلا رداقلا دبع خيشلا مامإلل بسُني
 نسم فصنلا ةليل تعلطأ دِإ مهللا» : ةليللا هذه لثم يف نسَح

 نم انل رّدقو «كقتعو َكَنَمِب انيلع دْعف «كقلخ ىلع نابعش
 ضعبب اهيف كل موقي نمم انلعجاو «كقزر عساو كلضف
 هل كلذ عم ضقاف ؛هتافوب اهيف تيضق نم مهللا .كقح

 كلذ عم هل لعجاف ؛هتايح لوط تردق نمو ؛كتمحر

 تفقو نم ريخ اي ؛هيلإ لامآلا غلبت ال ام انغلبو «كتمعن

 م



 محرأاي كتمحرب .نيملاعلا بر اي هيدي نيب مادقألا



 دادحلا مامإلا ءاعد

 بيبحلا مالسإلا خيش نبا نسح بيبحلا مامإلا عمج دقو
 :وهو كرابملا ءاعدلا اذه دادحلا يولع نب هللا دبع

 نَمُي الو ّْنمَلا اذ اي مهللا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 هلإ ال «ماعنإلاو لوطلا اذ اي «ماركإلاو لالجلا اذ اي «كيلع
 .نيفئاخلا نمأمو «نيريجتسملا راجو «نيجآللا رهظ تنأ الإ

 ارتقم وأ : اهوزرعم وأ انك كمه دعك تنك نإ مهلا

 يمرر رقت يامرخو ىرامجت يف .قزرلا يف يلع
 تلق كنإف «تاريخلل ا ءاقوزرم اديعس كدنع ىنتبثأو

 7 ءلزنملا كباتك يف قحلا كلوقو

 .4 بكسل ُدَأ :هَدْنِعَو ُتِيَِو ها ام هَل أوُحْمَيل
 لاو :مظعألا يلجتلاب يهلإ

 ينع فشكا :مربيو ميكح رمأ لك اهيف قّرُْي يتلا «مركملا
 .ملعأ هب تنأ ام يل رفغاو «ملعأ ال امو ملعأ ام ءالبلا نم

 ءيش لك يف ابيصنو اظح كدابع مظعأ نم ينلعجا مهللا

 وأ ءاهرشنت ةمحر وأ ءهب يدهت روث نم ةليللا هذه يف هتمسق
 هللااي ؛نينمؤملا كدابع ىلع همسقت لضف وأ .هطست قزر

 .تنأ الإ هلإ ال هللا اي هللا اي



 الو ارفاك ال ءاّيرب كرشلا نم ءايقن اَيقت ابلق يل به مهللا

 .اعراض اعشاخ اميلس ابلقو ءايقش

 «كلامجو كتدهاشم راونأو كروب يبلق ألما مهللا

 محرأاي .كسملعو كتردقو .ءكتمصعو كتبحمو كلامكو

 هلآ ىلعو ؛دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو «نيمحارلا
 .«ملسو هبحصو

 ةليللا هذه يف كيلإ ضرعت يهلإ : هلمكأو ءهلقأ اذه

 ءنوُبلاَطلا كلضفو كفورعم لّمُأو كدصقو :نرف ملا

 ةليللا هذه يف كلو «نوبغارلا كمركو كدوج ىلإ بغرو

 ىلع اهب ْنْمَت «تابهو بهاومو ءزئاوجو اياطعو «تاحفن

 .كقلخ نم هتببحأ نم اهب صختو .كدابع نم ءاشت نم
 هللاي كلأسأف .كنم ةيانعلا هل قبست مل نم مرحتو عنمتو

 نمم ينلعجت نأ «كيلع ءايبنألا مركأو «كيلإ ءامسألا بحأب

 ا 523200089 ينلعجاو ع ةرانعلا تامل فقس

 همسقت ريخ لك يف «ةيطعو ةبهو امسقو ابيصنو اظح كقلخ

 يبحر رآ ةذيرايت روث نعاعنمو امي رأ «ةليللا قم ىف

 وأ ينل باقر :هفشكت رده وأ ههطنستت قزو ئأ «افيرشتت

 نمت ةافاعم وأ ءهعفرت ءالب وأ ءاهفرصت ةنتف وأ ءاهعفدت ةدش

 مراكمل مهللا ينقفوو ءرش لك ينفكاف ءهيفكت ودع وأ اهب
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 «قازرألا يف ةعسلاو ةكربلاو ةيفاعلا ينقزراو «قالخألا

 .قافنلاو كرشلاو زجرلا نم ينملسو

 ع
 ىوَم ريسأ ىلإ تهجوت اذإ فطَع تاحفن كل نإو «هتفش

 ةلالض رحب يف اقيرغ تظحال اذإ تايانع كل نو .هتقلطأ

 نإو ؛هتدعسأ يقش ديب تذخأ اذإ تاداّعَس كل نإو «هتذقنأ

 كل نإو ؛هتعسو بنذمل ةليحلا تقاض اذإ موك فئاطل كل

 تارظن كل نإو «هتحلصأ دساف ىلإ تلّوحَت اذإ امعنو لئاضف

 نم مهللا يل بهف «هتظقيأ لفاغ ىلإ اهب ترظن اذإ ةمحر
 نم ينحفناو «يتلفغ ضرم يفشت ةمسُت يفخلا كفطل

 0 ايو د ناس

 ايتدلا يف ةمحر َكنْدَل نم ىننآو :ةلالسفلا رحب نم اهب

 «يئاعد عمساو .ةواقش نم ةداعس اهب ينلدبت ةرخآلاو

 نم يل بهو ؛ينفاعو يتجاح ضقاو «ىتباجإ لّجَعو

 فدص عم كيلإ ةبانإلا هب ينقزرت ام عساولا كدوجو كمرك

 ىتح داوج اي ءاعدلل كباب عرقل ينلّمُأو «ءاعدلا لوبقو أجللا

 ريخ اي كدصفق ىلإ اهب ينغلبتو «كدنع امب يبلق لصتي

 بلط يف كيلإ عرضتأو لهتبأ ءدوبعم مركأو ءدوصقم
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 يتجاح كيلإ عفرأ ًاجلمو ًاعزفم يهلإ اي كذحتأو :كلتلوعم
 ىرمأ كيلإ ضوفأو «يرض كيلإ يدبأو .ياوكشو يبلاطمو

 .يتالاحو يرومأ عيمج يف كيلع دمتعأو . يتاجانمو

 الو اهيف ينلبت الف «كقلخ نم َقلَخ ةليللا هذهو ينإ مهللا
 ؛ةلز الو ةيصعم اهيف يلع رقت الو .هوركم الو ءوسب اهدعب

 :نسحأ يه يتلاب الإ اهيف ينلبت الو ءابنذ اهيف يلع تبث تبشُت الو
 ؛ كتيصعم ىلإ ًانوكر الو كمراحم ىلع ةءارج يل نيزت الو
 ًافافختسا الو ؛كتعاطل ًاكرت الو ءكتفلاخُم ىلإ اليم الو
 نم ةرظن مهللا كلأسأف «ءكقزر يف اكش الو ءكقحب

 .ةفيطللا كتاًيطع نم ةيطعو «كتامحر نم ةمحرو « كتارظن
 نيد يلع ظفحاو «كقلخ رش ينفكاو ,ءكلضف نم ينقزراو
 ايندلا يفانتآو مانت ال يتلا كنيعب انيلإ رظناو «مالسإلا
 ._ «اثالث)  رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح

 رهشلا نابعش نم فصنلا ةليل يف «مظعألا يلجتلاب يهلإ

 نمم انع فشكا «مربيو ميكح رمأ لك اهيف قرف يتلا ؛مركألا
 اي يي

 _ (ايالث»

 ام رش نم كب ذوعأو :ملعت ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهلا
 .بويغلا مالع تنأ كنإ «ملعت ام لك نم كرفغتسأو ؛ملعت

١١: 



 كرفغتسأو .ملعأ ال امو ملعت ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا

 .ملعأ ال امو ملعأ امل

 ارمأ ملعن الو ؛بوجحم انع وهو كدنع ملعلا ْنِإ مهل

 . كيلإ انعفرو ءانرومأ كيلإ انضوف دقو ءانسفنأل هراتخن
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 انتبثو هللا اي اندشرأف ءانرقفو انتاقافل كانوجرو ءانتاجاح

 مكحت كنإف «كيدل اًَهدّمحأو «كيلإ رومألا بحأ ىلإ انقفوو

 الو ءريدق ءيش لك ىلع تنأو «ديرت ام لعفتو ءاشت امب

 ةزعلا بر كبر ناحبس «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح
 بر هلل دمحلاو «نيلسرملا ىلع مالسو «نوفصي امع

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو «نيملاعلا

 .«ملسو هبحصو

 2 2 2 2ع , ١ 9 ١



 دودرَم ةلطاب ر ابخ 03 0

 نم فصنلا ةليل لضف يف ةلطاَب رابخأ تدرّو دقو ؛اذه
 حصي الو ةَدوُدرَم يهو ءاهيف ةالصلا ةيفيك يفو « نابعش
 درلاو اهنم ريذحتلل الإ ؛ماوعلا نيب اهتعاشإ الو ءاهب لمعلا
 لئاضفلا نم لوبقملاو ءنسحلاو «حيحصلا يفو . .اهيلع
 .ريخلا دارأ نمل ةيفاو ةيافكو ةينغ ؛بقانملاو نساحملاو

 قيدنسلا نب كبس ني لا يع ليملا ثّدحملا ةمالعلا لاق

 : يرامغلا

 ههجو هللا مرك يلع نع يور ام : ةدودرملا رابخألا نمو
 ىلصف ماق نابعش نم فصنلا ةليل هللا لوسر تيأرا : :لاق
 عبرأ نارقلا مأس را عر كلا «ةعكر ةرشع عبرأ

 دوعأ لق#و 57 ةرسع عبرأ 4 ٌدَحأ هلأ ره لاو ةرفا ةردشع

 « سائل بر رب دوعأ لق##و ءةرم ة ةرشع عبرأ 4 ِقلَفْلا ٌبَرِب
 مك دَقْلالو .هرسم يسركلا ةيآو ءةرم ةرشع عبرأ
 2 كح رْظأ ني كلوُسَر

 :لاق :ةعشص نم كبار امثل .هتالص نم غرف املف
 ةَجَّح نيرشع باوث هل ناك ؛تييأر يذلا لثم عنص نما
 كلذ يف حبصأ اذإف «ةلوبقم ةنس نيرشع مايصو ؛ةروربم

 الب 0



 .(ةلبقتسم

 يق سام و

 يقهيبلا هجرَخم هعضو ىلع صن «ٌعوْضوَم ثيدَح اذهف

 .هريغو

 ىلَّص نسم» :اعوفرم ههجو هللا مرك ىلع نع يور ام اذكو

 ةعكر لك يف أرقي «نابعش نم فصنلا ةليل يف ةعكر ةئم

 ةرم ةرشع ىدحإ # ٌدَحَأ ُهّنأ وه لق#و باتكلا ةحتافب

 .«ةليللا كلت اهبلطي ةجاح لك هل هللا ىضق

 ؟اديغس هلع ءانك هنكلا ناك نإَو ؛هللا لوسر اي :ليق

 حوللا يف بوتكم هنإ «يلع اي قحلاب ينثعب يذلاو» :لاق

 ركذو ««اديعس هلعجيو هللا هوحميف :ًابقش قلت نالف نب نالف

 نبا هيلع صن ٌعوُضوَم ًاضيأ وهو ءاهلضف يف ًاليوط ًاثيدح
 .هريغو يزوجلا

 :لاق نسحلا نع «ءايحإلا» يف يلازغلا هركذ ام اذكو

 هذه ىَلَص نم نأ» ,يبنلا باحصأ نم نوثالث ينئَدَح

 هل ىضقو «ةرظن نيعبس هيلإ هللا رظن «ةليللا هذه يف ةالصلا

 .«ةرفغملا اهاندأ ةجاح نيعبس ةرظن لكب

 .يقارعلا ظفاحلا هب حّرص امك لطاَب ثيدَح ًاضيأ وه
. 2 

 26 نيك ميم
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 جئاوحلا ءاضقل سي ةءارق

 ةءارسق وأ ءيورخألاو يويندلا ريخلا بلط ةينب سي ةءارق
 ىعدا دقو . رجب سلي جرحألا .كلذل هلك نآرقلا

 رخآ ىلإ «ةئيس ةعدب وأ «عونمم وأ «مارح كلذ نأ مهضعب
 اهعمسن يتلاو .بابلا اذه يف ةروهشملا ةفورعملا ةمئاقلا

 وأ زارستحا وأ طرسش نود ديدج ثدحّتسُس لكك يف ةقلطُم
 :مهمالك صن اذهو « كييفت

 ةرم : :تارم ثالث سي ةروس ةءارق نم سانلا ةماع هلعفي اما

 نم ةمصعلا ةّينب ةيناثلا «ةعاطلل قيفوتلا عم رمّعلا لوط يب

 بلقلا ىّنْغل ةثلاثلا ءقزرلا ةعس ةينو تاهاعلاو تافآلا
 ةالصلاو ؛ءاعدلا نيب اهنولصي ىتلا ةالصلاو «ةمتاخلا نسحو
 هل لصأ ال لطاَب كلذ لك «ةنيعم ةجاح ء ءاضقل ةصاخ ةّينب
 نم ضرغ لجأل ال ىلاعت هلل ةصلاخ نب الإ ةالصلا حصت الو
 .«4نّيلأ دل َنيِصلخ دم اوُديميل الإ أَرمَأ امو :ىلاعت لاق ضارغألا
 .نيركنملا مالك اذه

 ىلع ينم اهنأل :ةلطاب اهسفنب يه ىوعدلا هذه نإ : لوقأ
 .هتمحرو هللا لضفل ٌريجحتو مكحَت هيفو هيلع ليلد ال لوق
 راكذألاو «نآرقلا لامعتسا نسم ادبأ عنامال هنأ :قحلاو

 8م١١



 .ةيسصخشلا بلاطملاو «ةيويندلا ضارغألل ةيعدألاو

 يف هلل ةينلا صالخإ دعب دصاقملاو تاياغلاو تاجاحلاو

 اذهو :ىلاعت هلل لمعلا يف ةيئلا صالخإ وه طرشلاف :كلذ
 .داهجو ءجحو ءةاكزو «ةالّص :نم ءيش لك يف بولطم

 صالخإ نم لمعلا ةحص يف دب الف «نآرقلا ةءارقو ءءاعدو

 اذإ لمعلا نإ لب ءهيف فالخ ال بولطم وهو ٍىلاعت هلل ةينلا

 ا :ىلاعت لاق «دودرم هنإف ؛ىلاعت هلل ًاصلاخ نكي مل

 .© يدل هَل ني هَّمأ اوُدْبَْيل الإ
 هصالخإ عم هلمع ىلإ ناسنإلا فيضُي نأ نم عنام ال ؛نكل

 .ةيونعملاو ةيسحلا «ةيويندلاو ةينيدلا هتاجاحو هبلاطم

 هلل نارقلا نم اهريغ وأ سي ةروس أرق نمو «ةئطابلاو ةرهاظلا

 يف ةكربلاو «لاملا يف ةكربلاو ءرُمٌعلا يف ةكربلا ًابلاط ىلاعت

 طرشب) ريخلا ليبس كلس دقو .هيلع جرح ال هنإف « ةحصلا

 وأ ءانالث سبي أرقيلف (هصوصخب كلذ ةيعورشم دقتعي ال نأ

 ىلاعت هلل هلك نآرقلا أرقيل لب «ةرم ةئم ثالث وأ «ةرم :يثالث

 .هبلاطم قيقحتو «هجئاوح ءاضق بلط عم .هل ًاصلاخ

 امف «هنيد ءاضقو هضرم ءافشو «هبرك فشكو همه حيرفتو

 ءءيش لك هلأسي نأ دبعلا نم بحي هللاو..؟ كلذ يف ٌجرَحلا

 .هلعن عسش حالصإو ماعطلا حلم ىتح
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 ىلع ة ةالصلا وأ «سسي ةروس كلذ يدي نيب ماقُي هنوكو

 ةحلاصلا لاصعألاب لسوتلا باب نم الإ وه ام ؛ لكي يبنلا
 يف انلق دقو «هتيعورشم ىلع قفّتم كلذو ءميركلا نآرقلابو
 1 0 «ميهافملا» انباتك

 لا ا درا وباب لا ىاسلا يااا فاي را

 أرق وأ ىلص وأ ماص نمف ؛ةحلاصلا لامعألاب ىلاعتو هناحبس

 هتءارقو هتالصو همايصب لّسوتي هنإف ءقدصت وأ نآرملا

 .بولطملا لين يف مظعأو لوبقلا يف ىجرأ وه لب ؛هتقدصو

 .نانثا كلذ يف فلتخي ال

 راغلا مهيلع قبطنا نيذلا ةثالثلا ثيدح :اذه ىلع ليلدلاو

 هداعتباب يناثلا لسوتو ؛هيدلاول هربب هللا ىلإ مهدحأ لسوتف
 هتنامأب ثلاثلا لسوتو ءاهبابسأ نم هنكمت دعب ةشحافلا نع

 مهام مهنع هللا جرفو ءالماك هل هئادأو هريغ لامل هظفحو
 . هيف

 هلئاسم ققحو هتلدأ نيبو هلصف دق لسوتلا نم عونلا اذهو
 ' :هتلاسر يف اصوصخو «هبتك يف هللا همحر ةيميت نبا خيشلا

 .21(ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق)
 5. ةءاع م١ ةفضص 5دلد

 2م 3 5 2

 )١( ص «فلؤملل (ححصت نأ بجي ميهافم» ١171 .
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 ا 0 م :ىلاعت لاقاابك ا هناحبس

 © َدَمَمْلا نيو َكِلَدَو كلا اووي ةزلَصلا اوعيقنو افتح نأ هل َنيِص
 .[6 ةيآلا «ةنيبلا ةروس]

 هللا نإ : هلع هللا لوسر لاق :لاق سيق نب كاحضلا نعو

 اكيرش يعم كرشأ نمف ؛كيرش ريخ انأ : لوقي ىلاعتو كرابت
 هللا نإف .مكلامعأ اوصلخأ .سانلا اهيأ اي .يكيرشل وهف
 الو .هل صلخ ام الإ لامعألا نم لبقي ال ىلاعتو كرابت

 ؛ءيش اهنم هلل سيلو ؛محّرلل اهنإف ءمحّرللو هلل هذه : اولوقت
 هلل سيلو .مكهوجول اهّنإف .مكهوجولو هلل هذه : اولوقت الو
 .يقهيبلاو «هب سأب ال دانسإب رازبلا هاور .«ءيش اهنم

 نع .يردخلا ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نب حّيَبر نعو
 ُركاَذتَت نحنو ِككي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هدج نع «هيبأ
 مكيلع فوخأ وه امب مكربخأ الأ» :لاقف لاجدلا حيسملا

 :لاقف «هللا لوسر اي ىلب :انلقف 1؟لاجدلا حيسملا نم يدنع

١١١ 



 ىري امل هتالص نيزيف يلصيف لجرلا موقي نأ ءيفخلا كرشلا)
 .يقهيبلاو .«هجام نبا هاور .(«لجر رظن نم

 رخآو ءاي اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفو ءارلا مضب - :حيبر

 تبة ماك هقاورحللا

 اي» :لاقف دك هللا لوسر جرخ :لاق ديبل نب دومحم نعو
 امو هللا لوسر اي :اولاق «رئارسلا كرشو مكايإ «سانلا اهيأ
 ًادهاج هتالص نيزيف يلصيف لجرلا موقي» :لاق ؟رئارسلا كرش
 نبا هاور .«رئارسلا كرش كلذف ء.هيلإ سانلا رظن نم ىري امل

 .(هحيحصا#) ىف ةميزخ

 هف صالخإلا دعب ىوث ام اذإ يلصُملا ةين يف حدقياالو
 .اهيلإ ةفاضمو ةيلصألا هتين تحت ةجردنم ىرخأ هَ ؛ هتالصب
 ذقت اهب هدقلنلا# ىناع لذي ان ةيوبلا ةللنلا ىف هاج دقو
 .هيلإ وعديو هيف ٍبْغَرُيو هلعف ىلع

 :كانهو «ةراختساالا ةالص : بابلا اذه ىف ءاح ام حصأو

 ضارغألو ةفلتخم تاّينب ةريثك تاولصو «ةجاحلا ةالص

١" 



 ضعب ركذنسو .ةيويند عفانمو حلاصمو تاجاحو « ةيصخش

 : دهاوشلا

 نات تا
 ةراختسالل مث هلل ةالصلا

 انمّلَعُي هلي يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 :لوقي نآرقلا نم ةروسلاك ؛اهلك رومألا يف ةراختسالا

 مث ؛ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف ءرمألاب مكدحأ مه اذإ»
 .كتردقب كردقتسأو .كسملعب كريختسأ ينإ مهللا : لوقي

 الو ملعتو ءردقأ الو ردقت كنإف «ميظعلا كلضف نم كلأسأو

 رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا .بويغلا مالع تنأو .ملعأ

 لجاع يف : لاق وأ) .يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريَخ

 يل رش رمألا اذه نأ ملعت تنك نإو . ىل هردقاف (هلجآو يرمأ

 يرمأ لجاع يف : لاق وأ) يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف

 ثيح ريخلا يل ردقاو «هنع ينفرصاو ىنع هفرصاف (هلجآو

 حيحصا) يف اذك «( هتجاح يمَسْيو ) (هب ينْضَر مث «ناك

 .(يراخبلا

 ؟؟ ١



 يف اهفصن) سي ةروس اهيف أرقي نأ اداهتجا مهضعب راتخاو
 ةروس مهضعب راتخاو (ةيناثلا يف اهفصنو ؛«ىلوألا ةعكرلا

 راتخاو .ةيناثلا يف ؛«صالخإلا»و ىلوألا يف «نورفاكلا»

 «ةيناثلا يف ةرقبلا رخخاوأو ىلوألا يف يسركلا ةيآ مهضعب

 امي كومكحي قح وبموت ال َكْيَرَو الق# : ةبآ مهضعب راتخاو

 أاوملَسو َتِيَصق امس اجرح مهيفنَأ فانذجتال َمثرهنِي رجس

 نمش نك ابو :ةيآو «ىلوألا يف [16 ةيآلا ؛ءاسنلا ةروس] © اَميِلَس

 ةعكرلا يف ة[ م4 ةبآلا «بازحألا ةروس ]© اندم هلوق ىلإ ٍةَسْؤَم الو

 .ةيناثلا

 ةيتكسسم اهيتيساح  ىئاع ووو ءةالصلا دعب ىأ لقيل مث

 ىلا ءاعدلا هللا ىلإ هتجاح 0 .ةلبقلا

 «كتردقب كردقتسأو «كملعب كريختسسأ ينإ مهللا»

 الو ملعتو .ردقأ الو ردقت كنإف ٠ .ميظعلا كلضف نم كلأسأو

 رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا . بويغلا مالع تنأو ؛ملعأ

 يل ريخ (اهب ملعأ وهف هتينب يفتكي وأ هتجاح ىَّمسُي نأ زوجي)

 (هلجأو يرمأ لجاع وأ) يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف

 اذه نأ ملعت تنك نإو هيف يل كراب مث يل هرسيو ىل هردقاف

 يرمأ لجاع وأ) يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا
 ثيح ريخلا يل ردقاو .هنع ينفرصاو ىنع هفرصاف (هلجآو

 ا



 «ةسلجلا هذه ىف ءاعدلا اذه راركت زوجيو .«هب ينضَر مث ناك
 م رسشنا اذإ ىتح ءءاعدلا ثيلثت سحي ناك كك نوتتلا نإف

 .هتكربو هللا مسا ىلع ىضم ؛هردص

 جئاوحلا ءاضفقو جرفلا ةين ىلع مث هلل ةالصلا

 ىلاعت لاق «جرفلا باوبأ مظعأ نم م ةالصلا نأ 0
 ةروس] «َنيريدصلا ممن ةولَصلَاَو ربل أوُثيعَتْسأ ومما نيا اَهيَأتَي#
 ل ل ٍةوَلَّصلاِي ك كِلْخَأ د ا 0 لاقو [ن٠؟ ةيبآلا .ةرقبلا

 مصر كقرس خر ل حس 00070

 ١77[ ةيآلا ءهط ةروس] # ئرقتلل د هل اقر كلمت

 ىلإ عزف رمأ هبَزَح اذإ يك هللا لوسر ناك" :«ننسلا» يفو
 ةعفاو علا هللا .قزرلل ةبلجُم ءالصلاو ءاةالصلا

 ءهجولل ةضّيبُم ءبلقلل ةيوقُم «ءاودألل ةدرطُم «ىذألل
 دمك :سرارملا ةطقلك «ليكلا ةيعلط بشلل جال

 ءبلقلل ةرّونُم ء.حورلل ةيذغُم هوديصلا ةحراش , ىرقلل

 نم ةدعبُم ؛ةكربلل ةبلاج «ةمقتلل ةعفاد «ةمعتلل ةظفاح
 ظ ل « ناطيشلا

 بلقلاو ندبلا ةحص ظفح يف بيجع ريثأت اهلف :ةلمجلابو
 نالجر يلتبا امو ءامهنع ةئيدرلا داوملا عفدو ءامهاوقو

 هه ١



 مهنه ناصملا ظمي ناسك الإ 4ةليزأ ةنحم نأ هاذ وأ ةفاه

 ْ .ملسأ هتبقاعو «لقأ

 اذإ اميس الو ءايندلا رورش عفد يف بيجع ريثأت ةالصللو
 تعفدتسا امف «انطابو ارهاظ ليمكتلا نم اهقح تيطعأ

 .ةالصصلا لثمب امهحلاصم تبلجتسا الو ةرخآلاو ايندلا رورش

 ةلص ردق ىلعو «لجو زع هللاب ةلص ةالصلا نأ :كلذ ٌرسو

 عطقتو ءاهباوبأ تاريخلا نم هيلع حتفت ؛ لجو زع هبرب دبعلا

 هبر نم قيفوتلا داوم هيلع ضيفتو ءاهبابسأ رورشلا نم هنع

 ةحارلاو «ىنغلاو ةمينغلاو ء؛ةحصلاو ةيفاعلاو «لجو زع

 ةعراسمو هيدل ةرضحم اهلك تارسملاو حارفألاو «ميعنلاو

0 
 م. خخ

 ةرفغملا بلطل مث هلل ةالصلا

 لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع «ةمركع نع

 .هامع اي «سابع اي» :بلطملا دبع نب سابعلل ِةِلَك هللا لوسر

 رشع كل لعفأآلأ ءكوُّبحأ الأ ءكُحنمَأ الأ «كيطعأ آلأ

 .هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ كلذ تلعف تنأ اذإ ؛لاصخ

 )١( ةيزوجلا ميق نبال «داعملا داز» 15/١//5.
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 هرسو «هريبكو هريغصو ؛هدمعو هأطخو ؛هثيدحو هميدقو

 : لاصخ رشع ء«هتينالعو
 باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف أرقت .تاعكر عبرأ يلصت نأ

 تبنأو لقف ةعكر لوأ يف ةءارقلا نم تغرف اذإف ءةروسو

 00 ءربكأ هللا هلل الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : مئاق

 م ءارشع عكار تنأو اهلوقتف عكرت مث ؛ةرم ةرشع
 اهلوقتف ًادجاس يوهت مث ءأرشع اهلوقتف عوكرلا نم كسأر
 اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ءارشع دجاس تنأو

 دوجسلا نم كسأر عفرت مث ءارشع اهلوقتف دجست مث ءارشع
 لعفت ؛ةعكر لك يف نوعبسو سمخ كلذف ءارشع اهلوقتف
 موي لك يف اهيلصُت نأ تعطتسا نإو «تاعكر عبرأ يف كلذ

 لعفت مل نإف «ةرم ةعمج لك يفف عطتست مل نإف .لعفاف ةرم

 مل نإف ءةرم ةنس لك يفف لعفت مل نإف ءةرم رهش لك يفف
 .«ةرم كرمع يفف لعفت

 (هحيحصا١ا يف ةميزخ نحاو .هجام نباو ءدواد وبأ هاآور

 دانسإلا اذه نم بلقلا يف نِإف ءربخلا اذه حص نإ» :لاقو

 .هركذف «أئيش

 نع .هيبأ نع «نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هاورو :لاق مث
 .سابع نبا هيف ركذي مل ؛السرم ةمركع
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 تناك ولف» :هرخآ يف لاقو «يناربطلا هاورو :ظفاحلا لاق

 كلل ذا رقغ جئاع لمرور ا سببا دبز لثم كبونذ

 نم ةعامج نعو «ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو
 .ةعامج هححص دقو ءاذه ةمركع ثيدح اهلثمأو «ةباحصلا

 دييعش منا اكيمشو .يرجآلا ركب وبأ ظفاحلا :مهنم

 يسدقملا نسحلا وبأ ظفاحلا انخيشو «يرصملا ميحرلادبع

 .ىلاعت هللا مهمحر

 يف سيل :لوقي يبأ تعمس :دواد يبأ نب ركب وبأ لاقو
 بيفرتلا# ىف اذن قاذف ينك ريم كيدتم حيبستلا ةالص

 .يرذنملل «بيهرتلاو

 ص ا 07 2

 ةبوتلل مث هلل ةالصلا

 رفغتسي مث هل :يلصي مث رهطتيف موفي مث نَ لجر نم ام

 اوكف اذإ تردلاو# ةيآلا هذه أرق مث اهل هللا رفغ الإ ؟ هّللا

 لآ ةروسإ 'ةيآلا رخآ ىلإ ©... اوُرَكذ متن اَومَللَع وأ ٌةَكَِم
 ١7[. 5 ةيآلا «نارمع
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 ءدواد وبأو ءنسح ثيدسح :لاقو ءيذمرتلا هاور
 . يقهيبلاو ء(هحيحص» ىف نابح نب راو «هجام نباو .يئاسنلاو

 (هحيحسص) ىف ةميزخ نبا هركذو .«نيتعكر يلصي مث» :الاقو

 .نيتعكرلا هيف ركذو «دانسإ ريغب
 لاق :لاق هنع هللا يضر  يرصبلا ينعي - نسحلا نعو

 نسحأف ًاضوت مث ءًاينذ دبع بنذأ ام» : دلع هللا لوسر

 ؛نيتسعكر هيف ىَلصف ضرألا نم ِزاَرب ىلإ جرخ مث ءوضولا
 ىقهيبلا هاور «هل هللا رفغ الإ «بنذلا كلذ نم هللا رفغتساو

 352 ١
 - ياز مث «فلأ مث «ءار اهدعبو ءابلا رسكب - ؛زاربلا» :هلوق

 .ءاضفلا ضرألا وه

 حبصأ :لاق هيبأ نع «هنع هللا يضر ةديرب نب هللا دبع نعو

 ينتقبس مب !لالباي» :لاقف الالب اعدف ءاموي ِدِْلك هللا لوسر

 كتشخشخ تعمسف ؛«ةحرابلا ةنجلا تلخد ينإ ؟ةنحلا ىلإ

 هدليف طنا تاف هللا لوسر اي :لاقف .«يمامأ

 تيلصو اهدنع تأضوت الإ طق ثدَح ينباصأ امو «نيتعكر

 اما :ةياور يفو .«هحيحص» يف ةميزخ نبا هاور .نيتسعكر

 .«بيهرتلاو بيغرتلا» يف اذك« «...تنذأ
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 ةجاّحلل مث هلل ةالّصلا

 ُهّمَهَأ دما رس لإ هنيعل ايد دوا لاا ةالصلا يهو
 نيب عبّتملا ينوكلا ليبسلا ءىيهيو «هلضفب هتجاح هللا يضقيل
 .هتردقب هل سانلا

 :نمعأ دلسر نأ هنت نين نامكع نع هلم ىدمركلا قود
 لاق . يل هللا عداف يرصب يف تبصأ ينإ : :لاقف ٍهِكَك يبنلا ىَنأ

 كلأسأ ينإ مهللا : لق مث نيتعكر لصو أضوتف بهذا : ا
 ينإ ءدمحم اي «ةمحرلا يبن ِهِلَي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو

 .«يرصب يف يبر ىلإ كب عفشتسأ
 مث .طق رض هب نكي مل نأك عجر نأ لجرلا ثبل امف :لاق

 .«كلذ لثم لعفاف ؛ةجاح كل ناك نإ» :ِةِْكَي لاق

 سيل ظافلألا ىف ريسي فالخ ثيدحلا تاياور ضعب يفو

 ْ .لاب يذب
 دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا» :ةياور يفو
 .«كب يبر ىلإ هجوتأ ينإ دمحم اي «ةمحرلا يبن كي
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 ىرخأ ةالص

 لاق :لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نسعو

 نسم دحأ ىلإ وأ اجلا ىلإ هنااا نبا :ِِلَع هللا لوسر

 نشيل مث ٠ :نيتعكر لّصيلو ءوضولا نسحيلف اضوتيلف «مدآ ينب
 هللا آلإ | هلإ ال : لقيل مث ٠ لَك ىبنلا ىلع لّصيِلَو ىلاعت هللا ىلع

 هلل دمحلاو ءميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس ءميركلا ميلحلا
 «كترفغم مئازعو «كتمحر تابجوم كلأسأ «نيملاعلا بر

 ابنذ يل عدت ال هيد لك نم ةمالسلاو و عسل

 الإ ًاضر كل ىه ةجاح الو هتجرف الإ امه الو .هترفغ لإ

 .هريغو يذمرتلا هاور .«نيمحارلا محرأ اي اهتيضق
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 صوصنو دهاوش

 نم ةلمج ةءارق ىلع ثحلا ةفيرشلا ثيداحألا ىف ءاج دقو

 ركدنسو .ئراقلل ةيصخشو ةيويند دصاقم عولبو ( ةئيعم

 :.كلذ نم دهاوش

 : ظفحلا و ةيافكلاو نصحتلل ةرقبلا ةروس رخآ ةءارق

 أرق نم» :ِةلَك يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم يبأ نع

 .يراخبلا هاور «هاتفك ؛ةليل يف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب

 ىلإ تيوأ اذإ» :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 الو .ظفاح هللا نم كعم لازي نل «يسركلا ةيأ أرقاف «كشارف

 .يراخبلا هاور (احبصت ىتح ناطيش كبرقي

 : 235 هللا لوسر لاق: لا هنحدللا يقر دنس نب ليس نعد

 نم «ةرسقبلا ةروس نآرقلا مانس نإو «ًامانس ءيش لكل نإ»

 نمو «لايل ثالث هتيب ناطيشلا لخدي مل ؛ اليل هتيب يف اهأرق
 يف نابح نبا هاور .«مايأ ةثالث ناطيشلا لخدي مل اراهن اهأرق

 .(هحيحصت)لا
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 : لاجّدلا ةنتف نم ظفحلل تايآلا ضعب ةءارق

 ظفح نم» :لاق ِْلَي يبنلا نأ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 .«لاجدلا نم مصع ؛فهكلا ةروس لوأ نم تايآ رشع

 نم مصع» :امهدنعو يئاسنلاو «دواد وبأو ء«ملسم هاور

 ةياور يفو .«ملسما خسن ضعب يف كلذك وهو «لاجدلا ةئتف

 .«فهكلا ةروس رخآ نم» :دواد يبأو «ملسمل

 : ةجاحلا بلطلو تيملا ىلع سي ةروس ةءارق -

 :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع

 الإ ؛ةرخآلا رادلاو هللا ديري لجر اهأر قيال ءسي نآرقلا بلق»

 .«مكاتوم ىلع اهوؤرقا ءهل رفغ
 «هجام نياو هل ظفللاو يئاسنلاو ءدواد وبأو «دمحأ هاور

 .هححصو مكاحلاو

 لكل نإ» :هي لع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 نيا يد سما دس .سبي نآرقلا بلقو ءابلق ءيش

 .(«تارم رشع نآرقلا ةءارق اهتءارقب

 .بيرغ ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور
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 : ربقلا تاذع نم ةاحنلل كرابت ةروس ةءارق

 ضسعب برض :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو
 اذإف ءربق هنأ بسْحَي ال وهو ربق ىلع هءابخ ِِلَي يبنلا باحصأ
 ' :لاقف ة# ىبنلا ىّنأف ءاهمتخ ىتح كّلملا ةروس أرقي ناسنإ ربق
 ءربق هنأ بسحأ ال انأو ربق ىلع يئابخ تبرض هللا لوسر اي
 يبنلا لاقف ءاهمتخ ىتح كلملا ةروس أرقي ناسنإ ربق اذإف

 .(ربسقلا باذع نسم هيجنت .ةيحنملا يه «ةعناملا يه : دع

 .بيرغ ثيدح :لاقو ىذمرتلا هاور

 ظ : رقفلا نم ظفحلل ةعقاولا ةروس ةءارق -
 نبا َداَع هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ :ةمطاف يبأ نع
 امف :لاق «يبونذ :لاق ؟يكتشت ام :لاقف هضرم يف دوعسم
 :لاق ؟بيبطلا كل وعدن :لاق .ىيبر ةمحر :لاق ؟يهتشت
 هينتعنم ام :لاق ؟ كئاطعب كل رمآ الأ :لاق «ينضرمأ بيبطلا

 .كلايعو كلهأل هعدت :لاق «هيف يل ةجاح الف مويلا لبق
 تعمس ءاورقتفي مل هولاق اذإ ائيش مهتملع دق ينإ :لاق

 هاور .'رقتفي مل ةليل لك ةعقاولا أرق نم :لوقي ْهْْكَي هللا لوسر
 .ىقهيبلا

 وه
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 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 .«ةقاف هبصت مل ؛ ةليل لك يف ةعقاولا ةروس أرق نم» :لوقي هي

 .لئاضفلا يف هب لّمعي هنكل ,فيعض هدانسإو يقهيبلا هاور

 ةليل لك يفأرق نم» :دوعسم نبا نع ىرخأ ةياور يفو

 .ادبأ ةقاف هبصت مل ا ١ ةنيآلا ةنيفاؤلا ةروتعتا « ةعقاوْلا تعقو اًذإ ©

 , عشا ىف ىقهيبلا اهاور

 : هب يوادتلاو نآرقلاب ءافشتسالا

 م ناَءْرَشْلا نم ُلّرْتَبَو# :ىلاعت هللا لوق بابلا اذه يف لصألا

 .[+ ةيآلا «ءارسإلا ةروس] © َنينمْوُمَِل ةمسَرو ”ءاقش وه
 ضارمألا نم بولقلا ءافش :وه نآرقلاب يقيقحلا ءافشلا

 ىلإ هقوستو «رامدلاو كالهلا اهبحاص دروت ىتلا ءاودألاو

 .رارقلا سئبو ةبقاعلا ءوس
 بولق يف ةنينأمطلا دادزتو ناميإلا ىوقتي نآرقلابو

 نم ناميإلا نكمَت رادقمب ةبالصو ةوق دادزتو «نينمؤملا
 لمعلاو .هب كسمتلا ةوقبو نآرقلاب تبثي يذلا مهبولق

 هيف كشَيال اذهو .هبادآب بدأتلاو «هيلإ عوجرلاو هماكحأب
 عنام ال نكلو «هيف ءارم ال يذلا قحلا وهو ادي مليم
 ةيسحلا ضارمألا نم يوادتلل نآرقلا لمعتسي نأ اذه بناجب
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 نذإب لصحي داقتعالا ةوق ةكربو هتكرببو «ةرهاظلا ةيمسجلا

 .دارملا هللا

 هدييأتو كك هللا لوسر ملعب كلذب ةباحصلا هلمعتسا دقو

 قيفوتلا اذهب مهتئنهتو لب «لمعلا اذه يف مهل هتكراشمو

 .هيلإ مهدشري نأ لبق نم هيلإ اولصو يذلا ددسملا بيجعلا

 .هيلع مهلدي وأ
 يف ةحيرص هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ةصق هذهو

 2 .كلذ

 ديعس يبأ نسع ءامهريغو «نيحيحصلا» يف تبث دقف

 اوتأ ِلي يبنلا باحصأ نم ًاسان نأ :هنع هللا يضر يردخلا

 - مهوفيضي مل يأ  مهورقُي ملف برعلا ءايحأ نم يح ىلع
 له :اولاقف ؛ يبادضسوسال ,«كلذك مه امنيبف

 لعفن الو ءانورقُت مل مكنإ :اولاقف ؟قاَر وأ ؟ءاود نم مكعم

 مهل اولعجف «-ارجأ يأ ميجلا مضب - العُج انل أولعجت ىتح

 كلت يف ةباحصلا سيئر ينعي - لعجف ؛ ءهايشلا نم ًاعيطق

 - هقاّرب عمجيو نآرقلا مأب ( يدشالا ديم وأ وهو ةيرفسلا
 "لاس نع هرعت ذل و رئاقت اهلا ونون اذ «يزجرلا ارد هلتسن
 ؟ةيقر اهنأ كاردأ امو» :لاقو كحضف هولأسف هلي يبنلا

 ؤ .ناخيشلا هاور «مهسب يل اوبرضاو  هايشلا يأ - اهوذخ

 م



 اصاخ اثحب «نآرقلا صئاصخ لوح انباتك ىف انركذ دقو

 : همق 3 بايلا اذه يف

 ةرهاظلا ضارمألا نم ءافش هنأ : نآرقلا صئاصخ نمو

 وه نآرقلا» :ِكك هلوق كلذ ىلع ليلدلاو «ذيواعتلاو ىَقّرلاِب
 :يوانملا لاقو .««باهشلا دنسم» يف ىعاضقلا هاور «ءاودلا

 .٠ سسح هدائسإ

 هدانسإو هحام ةرتبا هآور ت «نآرقلا ءاودلا ريخا) : ديك هلوقو

 .نسح

 نبا هاور ««نآرقلاو لسعلا نيءافشلاب مكيلع» :ِيِلك لاقو

 نما لاغو «ىهذتا هملُسَو «حيحص :لاقو مكاحلاو «هجام

 .ديج هدانسإ :ريثك

 .؛هل ءافش الف ؛نآرقلاب فشتسي مل نم» :ثيدحلا يفو

 .يبلعتلا هأور «فيعض هدانسإ

 ءءافشو ءاود نآرقلا نأ كار «ثيداحألا هذه تلمأت اذإف

 ني ٌلْريبَول : ىلاعت هلوق يف اضيأ باتكلاب تباث كلذ ْنأو

 نأو [87 ةيآلا ؛ءارسإلا ةروسس] # تنم رع 0 نو ءاقْسش وه ام ناءرفلا

 هب يافعي نأ ف لمعي ةأب هتدئاف نوكت ءاودلا

 يتملك ليوأت ىلإ بهذ نم لوق ىلإ تفتلي ال نأ يغبنيو
 هنأل «نآرقلاب يوادتلا ةيصوصخ لطبب امب (ءافشلاو ءاودلا)

 نفي



 :نآرقلاب ىفشتسا لك يبنلا نأ ًاحيحص اتوبث ةنسلا يف تبث
 ال اذهو .ءكلذ ىلع مهرقأو هب اوفشتسا ًاضيأ هانا لاو
 رومألا ىلع ءاودلاو ءافشلا لمح يف لوأتمل تالاجم عدي
 ”ةيلقلا ةرتعملا

 يضر ةشئاع ةديسلا نع نئسلا باحصأو يراخبلا جرخأو
 .ةليل لك هشارف ىلإ ىَوأ اذإ ناك ِةيلك يبنلا نأ» :اهنع هللا
 4« ُهَّلأ وه لف امهيف أرقف ءامهيف ثفن مث هيفك عمج
 حسمي مث .4سياّتلأ تر ُدوُعَأ لثطو 4ِقلَملا ٍتَرِي ٌدوعأ لث#و
 امو .ههجوو هسأر ىلع امهب أدبي هدسج نم عاطتسا ام امهب
 .«تارم ثالث كلذ لعفي «هدسج نم لبقأ

 . هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع امهريغو «نيحيحصلا» يفو
 هسفن ىلع أرقي ىّكتشا اذإ ناك هلك يبنلا نأ» :اضيأ اهنع
 ظ حسمأو هيلع أرقأ تنك ؛ هعجو دتشا املف .,ثفنيو تاذوعملاب

 ؤ .«اهتكرب ءاجر هديب
 ةروس :يهد ةددشملا واولا رسكب س :تاذّوَعملا

 .سانلاو «قلفلاو «ءصالخإلا
 تلصلا نب ةجراخ نع هريغو (دمحأ دنسما يف تبثو

 انيتأف ٍةكَي هللا لوسر دنع نم انلبقأ :لاق همع نع «يميمتلا

 دنع نم متئج دق مكنأ انئبنأ اَنِإ :اولاقف برعلا نم يح ىلع
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 اندنع نإف ؟ةيقر وأ ءاود مكدنع لهف .ريخب لجرلا اذه

 .دويقلا يف اهوتعم

 :هلاق ءدويقلا يف هوتعمب اوءاجف :لاق .معن :انلقف :لاق

 عمجأ «ةيشعو ةودغ مايأ ةثالث باتكلا ةحتافب هيلع تأرقف

 ينوطعأف :لاق « لاقع نم طش امنأكف :لاق « لفتأ مث يقارب

 :هتلابف هوك هللا لو سول ابنا ب هال ان كتلاقف ه ذاك

 ةيقرب تلكأ دقل لطاب ةيقرب لكأ ْنَّم يرمعل «لك» :لاقف

 .(قحح

 .اهريغو ننسلا يف ظافلأو قرط ثيدحللو
 دانسإب «دنسملا دئاوز» يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع جرخأو

 تكلا تنك :لاق هنع هللا يضر بعك نب ّىَبَأ نع «فيعض وار هيف

 يل نإ هللا يبن اب :لاقف يبارعأ هءاجف لك يبنلا دنع ًاسلاج

 ا أب ممل هب : لاق (؟هعجو امو» : لاق «عجو هبو اخأ

 .(هب ىننأف# :لاق نجلا 3

 باتكلا ةحتافب ِلي يبنلا هذَّوعف يني نيب ةهيقول هلآ

 |و# نيتيآلا نيتاهو «ةرقبلا ةروس لوأ نم تايأآ عبرأو

 تايآ ثالثو يسركلا ةيأو « [17 ةيآلا «ةرقبلا ةروس] * دحاو هلإ

 لَن ُهنلَأ ل أدهش نارمع لآ نم ةيآو ؛ةرقبلا ةروس رحخآ نم

 تكدإ9 ف فارعألا نم ةيآو ( [18 ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس] # . وه يِإ هَل
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 للعتف# نونمؤملا ةيآ رخآو «[ة4 ةيآلا .فارعألا ةروس] 6 2“ هلأ كير

 نجلا ةروس نم ةيأو 1١[« ةيآلا «نونمؤملا ةروس] # ل كِلمْلا هلأ

 لوأ نم تايآ رشعو ا[ ةيآلا نجلا ةروس] © انو ّذَج لَم منو

 وه لق#و ءرشحلا ةروس لوأ نم تايآ ثالثو .فصلا ة 0
 .طق كتشي مل هنأك لجرلا ماقف نيت ,تذوعملاو .# ٌدَحْأ ُهَّللأ

 ةروس نم تايآ رشعو :لاق هنأ ريغ ؛هوحنب ىلعي وبأ هاورو
 .«( ”اهلوأ نم لقي ملو فصلا

 : ءافشلا تايآب ةيقر -

 هدلو نأ هللا همحر يريشقلا مساقلا يبأ مامإلا نع لقن
 رمألا دتشاو «هنم تسيأ ىتح :لاق ءاديدش اضرم ضرم
 : يل لاقف .يدلوب ام هل توكشف يمانم يف ٍةككَ# يبنلا تيأرف
 يمه اذإف ءاهيف تركفف تهبتناف 2؟ءافشلا تايآ نم تنأ نيأ»
 -- :ىلاعت هلوق يهو ؛هللا باتك نم عضاوم ةتس يف
 7 آل ةسبآلا ةبوتلا ةروس]# تروم وَوَق رود

 ع فلي يم ف رتب م رع 20
 رعد 1
 رع ثا ذاك 2 رح [هال ةيآلا فريم ررحنا #» رودصلا

 سس يات تحج رس

 ب 0 1 ور

 ام ناءرقلا نم 1 ( [179 ةيآلا ءلحنلا ةروس]# سال ”ءافس هيف هناولأ

 .«نآرقلا صئاصخ لوح#» انباتك رظنا )١(
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 هدمَل الل لل ل ا

 يل رو 0

 وهف ٌتِضِرَم اًذإَو» « [47 ةيآلا ءءارسإلا ةروس] ١ ينم ةذملل ةكرو ءافش ره

 فد أونَماَء َيِدَزِل َوُه لُث# ءام ابل همسة رس] 4 ف

 11 الاةيهعت وود 4

 .«ايإ اهتيقسو ءاملاب اهتللح مث ةفححص يف اهتبتكف :لاق
 لاف اك وأ «لاقع نم طشن امنأكف

 يف لصألا نأ تعطل ب لدت راثالاو صوصنلا هذهف

 :نارقلا ةءارق

 .ىلاعتو هناحبس هللا هجو وه : ًالوأ

 .يونعملا يحورلا يبلقلا ءافشلاو داشرإلاو ةيادهلا : اناكو

 نسم ءافشتسالل نآرقلا لمعتسي نأ ابا اذه عم عّرشي هنكلو

 انديس كلذل هلمعتسا دقو «ةرهاظلا ةيداملا ةيسحلا ضارمألا

 ال اذهو «نوحلاصلا فلسلاو نوعباتلاو ةباحصلاو ِةِلكَط دمحم

 ايازم نم وه لب هعم ضراعتي الو .لوألا ساسألا ضقني

 يف ةدايز ةقيقحلا يف اذهو «ةميظعلا هتافصو ميركلا نآرقلا

 .هرثأو هفرشو هلضف
, 84 , , 

 3 3 2 2 ع

7 ص «جرملا باويألا انياتك رظنا(١1)
 . 
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 ةرفغملا عنمت يتلا بونذلا

 رمي ل يراسل ملسملا ىلع نّيعتيو

 :«كوشلا : اهنأ يور لفقو .ةليللا كلت ىف ءاعدلا لوبقو ةرفغملا

 .هللا دنع بونذلا مظعأ ةثالثلا هذهو ءانزلاو «سفنلا لتقو

 لعجت نأ» :لاق ؟.يظعأ بنذلا يأ : لكك ىبنلا لأس هنأ هتحص

 ةيشخ كدلو لتقت نأ» :لاق أ مث :لاق «كقلخ وهو دن هلل

 .«كراج ةليلَح ناو نأ» :لاق ؟يأ مث :لاق «كعم معطي نأ

 . اًهلِإ هلأ عم ترش ال نيو 9 :كلذ قيدصت ىلاعت هللا لزنأف
 4 رب كيلا بس سس لل ل مس هع ل ل حس لل رح

 ترودرد الو نحلل هدأ مَرَح ىّلآ سفنلا ٌنولتفي الو رخاء

 .ملسم هاور ” ةيآلا

 ةلمهملا ءاحلاب يه (كراج ةليلح ينازت نأ» :ِةِلكَي هلوقو

 اهنوكل :ليقو هل لحت اهنوكل كلذب تيّمس ؛هتجوز يهو
 كلذو ءاهاضرب اهب ينزتت يأ :«ينازّت» ىنعمو .هعم لحَن

 ىلإ اهبلق ةلامتساو يا ا لالا انزلا نمضتي :
 مظعأو احبق دشأ راجلا ةأرما عم وهو ٠ ءشحفأ كلذو ءيئازا
 :ةتيرتس نضر هدنع اللا راد نم مقوقي ناغبلا نأل ار

 ؟ ١



 هيلإ ناسحالاو هماركإب رمأ دقو «هيلإ نئمطيو هقئاوب نمأيو
 اهنم هنكمت عم هيلع اهداسفإو هتأرماب انزلاب هلك اذه لباق اذإف

 .حبقلا نم ةياغ يف ناك ؛هنم هريغ نكمتي ال هجو ىلع

 31 | ُهَّنأ مَرَح ىلا سْفَنلأ ْاوُلَقَت الو 9 :ىلاعتو هناحبس هلوقو

 تلا نسفنلا: اولتفت ال يأ : هأئعم 339 ؛ماعنألا ةروس] ١ # ّقَحْل 0

 0 ل 0

 ىمهو .ءانحشلا :اضيأ ةرفغملا نم ةعناملا بونذلا نمو

 عنمي كلذو ءهسفن ىوهل هل ًاضغب هيخأ ىلع ملسملا دقح
 يف امك ؛ةمحرلاو ةرفغملا تاقوأ رثكأ يف ةرفغملا نم ًاضيأ
 حتسفتا :اعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع املسم حيحصاا

 ال دبع لكل رفغيف .سيمخلا مويو نينثالا موي ةنجلا باوبأ

 «احلطصي ىتح نيذه اور : لاقيف

 اهم را ريعتالا و اينع دانعالا تيم دل ماده نأ زجلاو

 يف ءاج امك «نابعش ريغ يفو نابعش يف تقو لك يف

 ىف ريذحتلا كلذ دكأتي نكلو .كلذ ىف ةتباثلا ثيداحألا

 ءمرحلا رهشألاو ,ناضمر رهشك ةلضافلا ةكرابملا ةنمزألا

 /26١. .ملسم حيحص ىلع يوونلا حشا 600

 ١



 يتلا ثيداحألا ضعب ركذ مدقَت دقو مكرم يلايللا هذهو

 قاعلاو «ممحر عطاقو ؛نحاشملاو «كرشملا :نأ ىلع صنت
 دروسا يملا نسلمعو ههرازا ليياملاو «هسيدلاول
 ةكرب نم نومورحم ؛؟ةينازلاو «ينازلاو ءرحاسلاو .دوقحلاو

 .ةليللا هذه
 «ةليللا هذه ةمرحو ةمظع رعشتسي نأ ناسنإلل يغبني كلذل

 .ركشلاو بدألاو مارتحالاو ريدقتلا نيعب اهيف هللا لضف ىريو
 يف ناسحإلاو فورعملاب كسمتي نأ : هنم ىيضنقي اذهو

 الثل .هتاقوأ لك ىف مارحلاو ركنملا نع دعتبي نأو «لمعلا
 .هللا عم هتلماعم يف ءايحلا ليلق نوكي

 ىلإ ةيادهلاو قيفوتلا هسفنل ىلاعتو هناحبس هللا لأسي نأو
 .قيرطلا موقأ

 وفعلاب دادزي ال هنإف ٠ .ميثللا فالخب ميركلا نأش وه اذهو

 .ًاراتهتساو ةلفغو ًاضارعإو ادرمت الإ ةحماسملاو

 امك ءامدنو ًافسأو الجخو ءايح الإ دادزي ال هنإف ميركلا امأ
 :رعاشلا لاق

 هتكلم ميركلا تمركأ تنأ اذإ

 ادرمت ميئللا تمركأ تنأ نإو

3 3 3 
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 ؟لاجآلا اهيف خسنُت ةليللا هذه له

 ليل يف ُهَسْلَرنَأ آَنِإ © :ناخدلا ةروس لوأ يف ىلاعت هللا لاق

 روسححتس] «ريكَح رْمَأ ل ُنَرْفب ايف ايي َنيِرِدنُم انك اَنِإ ٍةكَرتسم

 .[7-5 ةيآلا «ناخدلا

 نسم فصنلا ةليل اهنأ ىلإ نيرسفملا نم هريغو ةمركع بهذ
 ناش

 ده انعم دنا اهيفع «ةفيعض ثيداحأ كلذ يف تدروو

 نب رماع قيرط نم «خيراتلا» يف بيطخلا هجرخأ ام : اهنمف
 نع «ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع «يماميلا فاسي
 كج هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 ارهش موصي نكي ملو .ناضمرب ُهَلِصَي ىتح هلك نابعش موصي
 .هلك هموصي ناك هنإف «نابعش لإ مات

 نأ كيلإ روهشلا بحأ نمل نابعش نإ ؛ هللا لوسر اي :تلقف
 ةنس يف تومت سفن سيل هنإ اع ايما :لاقف هو

 يف انأو يلجأ بستكي نأ ُبحأو .نابعش ىف اهلجأ بتك لإ

 .هوحنب ىلعي وبأ هاورو ««حلاص لمعو ىبر ةدابع



 'ريبكلا تاوعدلا» باتك يف يقهيبلا هجرخأ ام : اهنمو

 :لانقو نايننف نه فيستا ةلزل نايفيرراق 14 نبلا نأ ءاينع
 اهيفو «مدآ ينب نم كلاهو دولوم لك بتكي ةليللا هذه يف»
 دانسإلا اذه يف : يقهيبلا ل لاق 1 ميكاورا كراو ميلاصا حرا

 .لهجي نم ضعب
 مل» :لاق راسي نب ءاطع نع نا : اهنمو

 هنأ كلذو «نابعش يف هنم امايص رثكأ رهش يف هي هللا لوسر نكي
 .عوطقم هرخآو .لسرم اذهو .ةنسلا يف خسني نم لاجآ هيف خسني

 خَسنُت فصنلا ةليل نإ : : لاق نم دنتسم يه ثيداحألا هذهف

 .ةمركع نع قبس امك ءاهريغو قازرألاو لاجآلا اهيف
 ايندلا ىبأ نبا ىور دقف ءراسي نب ءاطع نع كلذ لثم دروو

 كلم ىلإ مف «نايعش نم فصنلا ةليل ناك اذإ» :لاق هنع

 دبعلا ُنِإف «ةفيحصلا هذه يف نم ضبقا :لاقيف ةفيحص توملا
 دق همسا َنِإو ؛نايئبلا ينبيو «جاوزألا حكنيو «”سارغلا سرغيل
 .انلق امك ةفيعض ثيداحألا هذه نكل ««ىتوملا يف خسن

 هلوق وهو «نآرقلا صن اهِضراَحُي هنإ : ءاملعلا ضعب لوقيو
 © َنِرِذَُم اك نإ هكر مل ف هادا آنإ# :ىلاعتو هناحبس

 لاق مث .[4-# ةيآلا ,ناخدلا ةروس] ..ةيآلا# ٍرِيكَح ٍرْمَأ لك ُكَرُْي اي
 هذه تدافأف ١[ ةبآلا ءردقلا ةروس] «ِرْدَعْلَ هِي ْى ُهَنْلرنأ نإ : ىلاعت
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 ينقل ةنلنلا ره ناخد ةريوس, ىف ةكرايملا ةليللا نأ ةيآللا
 ةنفاحبلا لاق انك رويدسلا بهت اخ لاذ «نابعش فصن ةليل
 اهفعضل ةروكذملا ثيداحألا ىلإ اوتفتلي ملو .بجر نبا
 .اهل نآرقلا ةفلاخمو

 امب عمجلا ةقيرط كلست نأ كلو .نيبرع بيلعب

 هللا نإ» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ىَحّسفلا وبأ هاور

 ىلإ اهُملسُيو نابعش نم فصنلا ةليل يف ةيضقألا يضقي
 ْ .«ردقلا ةليل يف اهنا
 ظوفحملا حوللا يف ءاشي ام يضقي هللا نأ : اذه لصاحو
 ىلإ مَلَس ردقلا ةليل ناك اذإف «نابعش نم فصتنلا ةليل
 توملا كلم ىلإ مَّلسُيف .هاضق امب فئاحص ةككئالملا
 اذكهو « قازرألا ةفيحص قزرلا كلم ىلاو «ىتوملا ةفيحص
 .هب طين ام ملستي كلم لك

 اذه ىلإ راشأ «ٍرِيكَح ِرْمَأ لك ُكَرْفُي ايف :ىلاعت هلوق يفو
 ءبتكي وأ ىضقي لقي ملو :4َُرفُبل :لاق ثيح - ملعأ هللاو -
 تايضقملا نأ ىلإ ريشت ةيآلاف «نيئيشلا نيب زييمتلا :قرفلاو
 .اهب نيلكوملا ةكئالملا ىلع اهعيزوتب ردقلا ةليل قرفت

 نابعش فصن ةليل يف لصاح وهف ؛اهريدقتو اهتباتك امأ
 .ةروكذملا ثيداحألا يف امك
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 «بابلا اذه ىف ةبراضتملا لاوقألا لمش عمجي اذهبو

 ال بر هلل دمحلاو اهعدص تأريو

 هللا ةلكفخت نانيكلا تايبألا هذه ىف لئاقلا لوق نسحأ امو

 :ناويفرلاو ةيرلاب
 هلضفب ب كنع حاص اي بجر ىضم

 هفصصن نابعش رهش نم ىضم دق اهو

 هئاضقنا لبق ريخلا لعفب ردايف

 انمآ فصُنلا يف تاب دق ىتف نم مكف

 ايلصم فيرشلا فصنلا ةليل مقو

 هءاحر نسحاو هلل هموي مصو

 هَفوُت مل هل قح ىلع ًاديهش
 هفصوب هوفأ الام ىلع تنأو

 هفرصب هيف توملا موجه رداحو

 هفتَح ةفيحص هيف تّخسُن دقو
 هفصن ةليل رهشلا اذه فرشأف

 هفطلب هنم برَكلا دنع رفظتل

 ( ةهبيح صو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 داع د دمجلاو

 هبتكو

 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ

 ها١5١ نابعش ؛ ةمركملا ةكم

 قيدصلا نب دمحم نب هللا دبع ديسلل «نايبلا نسح» ىف اذك )١(
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 ةحفصلا عوضوملا
 ا ةمدقملا

 0 ؟نابعشر هش يف اذامو اذامل

 3 ا ا ا سا رسلاو ةلبقلا ليوحت

 0000 111 لامئعألا عقر

 0 ليللا يف عفّرلاو ءراهنلا يف عفّرلا
 ا 011 يروفلا مفّرلا

 10 م ىلاعتو كرابت هللا ىلع لامعألا ضرعويعوبسألا عفرلا

 ا ا رامعألا ٌريِدقَت
 ا نابعش يف مايّصلا لضق

 0000000 نابعش مايص يف لوقلا قيقحَت ر

 0 26 يبنلا ىلع ةالصلا رهش

 0100000 هلك يبنلا ىلع ةالّصلا ةقيقَح
 0 ا هلي ىبنلا ىلع ةالكصلا لئاضم "م
 0 م وم و و قس و ا 6 هيلع ةالصلاب ال اح

 00000 نآرقلا ٌرهَش نابعش
 1010000000 ا لئاضفو ايازم

 و عبس وطال وتو جب ادع 10 ا هتوالتب دبعتلا

 هل ا ل هلهأل نآرقلا ةعافش
 ل دانت هللا نانا ةنارقلا تح نق



 0 ا ةيقاب ةزجعم نارقلا ا ا
 2 ساو يف يي م ا

 00 هجمي ال هعماسو .هماسي ال نآرقلا ئراق

2 2 

 0000 ا بولقلا أدص ولجت هتوالت
 را 1 سد ريق ىلا

 2 ا ا هميدعتو هماركإو .هلماح فرس

 0 تا و ياسا
 5 000 هللا الإ هلإ ال

 م اخ هانا + و هاذه 5 < ه8 4858 + 858 5 + *

 هام ها مج + ه5 م + ه5 + مه م2 + 8 9 < 5 8 + هم

 5و 5 + ذق »85 :<+ 5 58 #5 85 # 5 5 5 5 # ش

 مه هه د١ « و «# » م.م © "ا همه 6 © 5 5# # © * ©

 هه مه م أه ها ه 6ك + هن س ©« 65ه سن هش 6 سس © قم

 0/1/0 .. لئاضفلا ىف ةفيعّضضلا ثيداحألاب لمعلا
 »210 فصتلا ةليلب 7 ا

 1220 00 سابلا اذه ىف ةعدبلاب لوقلا ىنعم

 0 ا اعايكحاو ادارفنا ركذلا ملا
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 همه م 85 هه «ه سه هه © 5 # 5 4569 5 5 4 قه #*> © 5

 ه مه ده 5 8 5 هه ©ه هه #خ # ف | ش 5" اس هه "خخ 5 8

 مه هه جه + هه هه » ها سه © © :# 6" 8 فخذ ظ #6 نس 84

 م هافمقاشقش « سه مه" هس > هه © »4# 5 © #6 ه# 5# # ©

 هه + 5865 "0959 8 58 65 ظمف مف أش © ه5 6 ه5 تس " +



 صك ل ........ ةليللا هذه ىف ةدراولا ٌراثآلا
 00 ةليللاب ةيانعلل يوبَّتلا هيجوتلا

 ظفحلا و ةيافكلاو نصحتلل ةرقبلا ةروس رخآ ةءارق
 ........ لاجّدلا ةنتف نم ظفحلل تايآلا ضعب ةءارق

١٠6١ 

 مه هه و ماهو ف #8 8# * # 9# #*

 مو د هوا م و هه »+ 9 #» # *

 وم مام سرسو ه٠ » »هه © ظا#

 وادوهو هم 485 48096 * 8# © ©

 مه مو همم # #8 © # © .#»

 -ه وه ماه مو + #ه ه"# » # © © ©

 «ه و مارس » جاضش مه ا ## #8 9# «©# #



 0 ةجاحلا بلطلو تيملا ىلع سي ةروس ةءارق

 لي ربقلا باذع نم ةاجنلل كرابت ةروس ةءارق

 00 1 رقفلا نم ظفحلل ةعقاولا ةروس ةءارق

 0 0001 هب يوادتلاو نآرقلاب ءافشتسالا

 ا ا 0 نآرقلا نعئاضخ نمو

 0000 ةرفغملا عنمت يتلا بونذلا

 ١ 6 هاما ع وول وبا يطا 1 50 ام وظف هس ةجامال يجد نيا ات سجال لق د قلاع دبل عم دا و وو تس رهفلا

 ذأ 26 د1 + ع 1 , 2
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